WWW.FINBEE.LT PORTALO NAUDOJIMOSI SUTARTIS

Ši www.finbee.lt portalo naudojimosi sutartis (toliau – Naudojimosi sutartis) sudaryta tarp:
UAB „Finansų bitė“, juridinio asmens kodas 304051511, adresas Šv. Ignoto g. 5, LT-01144 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau –
Organizatorius);
ir
Vartotojo, kuris elektroniniu būdu sudarė šią Naudojimosi sutartį, patvirtino, kad sutiko su jos sąlygomis ir naudojasi www.finbee.lt
portalu (toliau – Vartotojas).
Ši Naudojimosi sutartis reglamentuoja naudojimosi Portalu sąlygas, teisinius santykius tarp Portalo Vartotojų ir jo Organizatoriaus,
taip pat tarp Vartotojų. Naudojimosi sutartyje nustatytų taisyklių privalo laikytis visi Vartotojai, apsilankę Portale ir (ar)
besinaudojantys Portale teikiamomis paslaugomis.
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.
Vartotojas, atlikdamas registraciją Portale, lankydamasis Portale ir (arba) naudodamasis jame esančia informacija ir (arba)
paslaugomis bei pažymėdamas, kad susipažino ir sutinka su Naudojimosi sutartimi, patvirtina, jog:
1.1.1. atidžiai perskaitė šią Naudojimosi sutartį ir Portalo privatumo politiką, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka, įsipareigoja
jų laikytis bei naudotis Portalu Naudojimosi sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;
1.1.2. Vartotojo pateikti duomenys apie save yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie
save, privalo pateikti tik teisingą informaciją. Organizatorius vykdys savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis
prezumpcija, kad Vartotojo pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo,
tenka Vartotojui;
1.1.3. pasikeitus registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, nedelsdamas pakeis savo profilio
duomenis teisingais ir aktualiais;
1.1.4. yra a) veiksnus fizinis asmuo ir registracijos Portale metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių
medžiagų arba b) yra pagal LR įstatymus veikiantis juridinis asmuo;
1.1.5. sutinka, kad Organizatorius tvarkytų bet kokius jo pateiktus asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šios
Naudojimosi sutarties bei Paskolos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais bei kitais tikslais;
1.1.6. supranta, kad Organizatoriaus paslaugų teikimas neatsiejamas nuo UAB „Elektroninių pinigų bitė“, juridinio asmens kodas
304473256, buveinės adresas Šv. Ignoto g. 5, LT-01144 Vilnius, veikiančios pagal Lietuvos banko 2017 m. rugsėjo 11 d. išduotą
elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją Nr. 8, paslaugų teikimo Vartotojui;
1.2.
Vartotojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Portalu ir (arba) Organizatoriaus paslaugomis, besąlygiškai ir
neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų Naudojimosi sutartyje nustatytų reikalavimų. Jeigu Vartotojas nesutinka besąlygiškai ir
neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šioje Naudojimosi sutartyje nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Portalu ir (ar)
Organizatoriaus paslaugomis.
1.3.
Klausimai, kurie nėra aptarti šioje Naudojimosi sutartyje, yra reguliuojami kitų Portale pateikiamų taisyklių, sutarčių ar
dokumentų pagrindu. Vartotojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Portalu ir (arba) Organizatoriaus paslaugomis, besąlygiškai
ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų minėtuose dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jeigu Vartotojas nesutinka besąlygiškai
ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Portalu ir (ar)
Organizatoriaus paslaugomis.
1.4.
Visas Portalas, Portalo tinklalapis bei jų turinio intelektinės nuosavybės teisės priklauso Organizatoriui. Vartotojas neturi
teisės išsaugoti, kopijuoti, keisti, perkelti, perduoti ar atskleisti Portalo puslapių turinio, išskyrus savo asmeniniam naudojimui.
1.5.
Portale Organizatorius padeda Vartotojams pasiskolinti vieniems iš kitų. Portalas veikia kaip tarpininkas tarp asmenų, kurie
nori pasiskolinti iš asmenų, ir kurie nori paskolinti. Portalas ir Organizatorius yra Paskolos sutarties, kuri sudaroma tarp Paskolos
gavėjo ir Skolintojo, šalis (sudaroma trišalė Paskolos sutartis).
1.6.
Informacija apie Vartotojus yra pateikiama pačių Vartotojų (Vartotojai yra atsakingi už tai, kad pateiktų apie save teisingą
ir realybę atitinkančią informaciją), todėl Portalą administruojantis Organizatorius nėra atsakingas už šios informacijos teisingumą,
atitikimą realybei ir už jokius nuostolius, žalą ar kitokius netekimus, kurie atsitiko ar gali atsitikti dėl sprendimų, priimtų naudojantis
informacija, pateikta šiame Portale.
1.7.
Organizatorius nesuteikia Vartotojams (Skolintojams) garantijos, kad Paskolos bus grąžintos pagal Paskolos sutarties
sąlygas. Organizatorius siekia protingai įvertinti kredito riziką ir nuolat tobulina taikomą Rizikos modelį Paraiškoms atrinkti, tačiau
neduoda garantijos dėl Rizikos modelio kokybės, ir neprisiima Vartotojų patirtų nuostolių, jei Paskola nebus grąžinta. Vartotojai

(Skolintojai) kredito riziką prisiima patys laisva valia investuodami į Paskolas. Vartotojų (Skolintojų) patiriami nuostoliai atlyginami
Paskolos sutartyse nurodytais prievolių užtikrinimo būdais, jeigu yra galimybė tokius taikyti.
1.8.
Esant prieštaravimui tarp Naudojimosi sutarties ir Paskolos sutarties sąlygų, taikomos Paskolos sutarties nuostatos.
2. SĄVOKOS
2.1.
Administravimo mokestis – Specialiosiose sąlygose nurodytas administravimo mokestis (išskaidytas visam Paskolos
terminui), kurį Paskolos gavėjas moka Organizatoriui kas mėnesį už Paskolos administravimą pagal Paskolos sutartį iki Paskolos
termino pabaigos. Jei a) Paskolos gavėjas vėluoja mokėti Paskolos įmokas ir dėl to yra nutraukiama Paskolos sutartis ir kreipiamasi į
teismą dėl skolos priteisimo, b) Paskola grąžinama anksčiau laiko, c) Paskola refinansuojama – tokiais atvejais Paskolos gavėjas
privalo sumokėti Administravimo mokestį už visą likusį Paskolos terminą iš karto;
2.2.
Atsiskaitymo rizikos valdymo mokestis – Specialiosiose sąlygose nurodytas Paskolos gavėjo Organizatoriui mokamas
mokestis už Organizatoriaus veiksmus, raginant laiku Paskolos negrąžinantį Paskolos gavėją laikytis Paskolos įsipareigojimų;
2.3.
Antrinės rinkos mokestis – Skolintojo mokamas mokestis už Paskolos sutarties pardavimą kitam Skolintojui Antrinėje
rinkoje. Mokesčio dydis nurodomas Portale Paslaugų įkainiuose ir gali būti vienašališkai Organizatoriaus keičiamas apie tai iš anksto
informuojant Vartotojus.
2.4.
Aukcionas – Paskolos sutarties tarp Portalo Vartotojų sudarymo būdas, kai Paskolos sutartis sudaroma tarp Paskolos
gavėjo, kuris pateikė Paraišką, kurią Organizatorius patvirtino, bei inicijavo konkretų aukcioną, ir Skolintojo (-jų), kuris (-ie) pagal
Aukciono sąlygas greičiausiai pateikė Siūlymą (-us);
2.5.
Bendrosios sąlygos – Paskolos sutarties bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais;
2.6.
Depozitinė sąskaita – klientų sąskaita Nr. LT27230000000469072, priklausanti UAB „Elektroninių pinigų bitė“, juridinio
asmens kodas 304473256, buveinės adresas Šv. Ignoto g. 5, LT-01144 Vilnius, Lietuvos Respublika, veikianti pagal Lietuvos banko
2017 m. rugsėjo 11 d. išduotą elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją Nr. 8, atidaryta UAB „Medicinos bankas“, juridinio
asmens kodas 112027077, adresas Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius, Lietuvos Respublika;
2.7.
Elektroninių pinigų sąskaita – asmeninė kiekvieno Vartotojo Portalo sistemoje esanti UAB „Elektroninių pinigų bitė“
valdoma virtuali laikmena, kurioje laikomos Vartotojo lėšos (elektroniniai pinigai);
2.8.
Naudojimosi sutartis – šis dokumentas, kuriame yra nurodytos Portalo sąlygos, su kuriomis privalomai turi sutikti asmuo,
norintis naudotis www.finbee.lt Portalu, bei Organizatoriaus paslaugomis. Ši Naudojimosi sutartis skirta reglamentuoti Portalo
naudojimosi taisykles ir teisinius santykius, susiklostančius Portale bei tarp Organizatoriaus ir Vartotojų. Portalo privatumo politika
yra laikoma neatskiriama Naudojimosi sutarties dalimi;
2.9.
Nuolatinė gyvenamoji vieta – reiškia bet kokią vietą, kurioje fizinis asmuo turi galimybę gyventi ir kurią jis įkuria, išlaiko ir
naudojasi;
2.10.
Organizatorius – UAB „Finansų bitė“, juridinio asmens kodas 304051511, buveinės adresas Šv. Ignoto g. 5, LT-01144 Vilnius,
Lietuvos Respublika, įrašyta į Lietuvos banko tvarkomą viešąjį tarpusavio skolinimo platformų operatorių sąrašą;
2.11.
Palūkanos – pinigų suma, kurią Paskolos gavėjas moka už naudojimąsi Paskolos suma;
2.12.
Portalas – Organizatoriaus prižiūrima ir administruojama tarpusavio skolinimo sistema, veikianti adresu www.finbee.lt,
kurios pagalba Vartotojai, tinkamai užpildę Paraiškas ir gavę patvirtinimą iš Organizatoriaus, dalyvaudami aukcionuose gali skolintis
iš kitų Vartotojų arba investuoti į kitų Vartotojų Paskolas. Organizatorius administruoja Portalo veiklą;
2.13.
Paraiška – Portale Paskolos gavėjo pateiktas kvietimas pateikti Siūlymą Paskolos sutarčiai sudaryti, parengtas pagal
Paskolos gavėjo Portale užpildytą formą (remiantis LR Vartojimo kredito įstatymo bei kitais įstatymų reikalavimais), bei paremtas
rašytiniais dokumentais ir Vartotojo asmens duomenimis, kurią elektroniniu būdu patvirtino Paskolos gavėjas ir Organizatorius;
2.14.
Paskola arba Paskolos sutartis arba Sutartis – per Portalą tarp Paskolos gavėjo ir Skolintojo (-jų) sudarytas susitarimas,
kurio pagrindu: Skolintojas suteikia paskolą pagal susitarimo sąlygas Paskolos gavėjui, o Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą
paskolą ir sumokėti visus su gavimu susijusius mokėjimus (Paslaugų įkainiai, Palūkanos ir kt.). Vartotojams yra žinoma, kad visi
bendru Vartotojų sutarimu padaryti Paskolos sutarties pakeitimai ir priedai tampa neatskiriama Paskolos sutarties dalimi ir Paskolos
sutarties Šalims turi privalomą galią. Paskola šioje Naudojimosi sutartyje taip pat laikomas vartojimo kreditas, kuris pagal vartojimo
kredito sutartį suteikiamas Vartotojo (Paskolos gavėjo), jo šeimos ar asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su Vartotojo profesine
veikla, tenkinti. Tiek paskolos, tiek vartojimo sutartį sudaro Specialiosios sąlygos (Organizatoriaus patvirtinta Paraiška, Skolintojo
Siūlymas, Paskolos gavėjo akceptas, Paskolos grąžinimo grafikas) bei Bendrosios sąlygos;
2.15.
Paskolos gavėjas – fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus Europos Ekonominės Erdvės valstybių pilietis, ir/arba
Europos Ekonominės Erdvės valstybių juridinių asmenų registre įregistruotas juridinis asmuo, kuris yra tinkamai pasirašęs ir pateikęs
Paraišką per Portalą ir kurio paraišką Portalas patvirtino, kuris sudaro Sutartį asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms;
2.16.
Paskolos suma – paskolos suma, kuria suteikiama naudotis pagal Paskolos sutartį ir kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja
grąžinti Skolintojui (-ams) ir nuo jos mokėti Palūkanas ir kitus Paskolos sutartyje nurodytus mokesčius (mokamus arba nuo Paskolos
sumos, arba nuo Skolintojų paskolintos sumos – tokie kaip Sutarties sudarymo mokestis, administravimo mokestis ir kt.);
2.17.
Paslaugų įkainiai – Vartotojams taikomi mokesčiai, kaip tai apibrėžta Portale, įskaitant, bet neapsiribojant Administravimo
mokesčiu;

2.18.
Reikalavimo teisė – Skolintojo reikalavimo teisė (kreditorinis reikalavimas) Paskolos gavėjui pagal Paskolos sutartį, kurios
dydis nurodomas Siūlyme (Specialiojoje dalyje) su visomis su ja susijusiomis ar iš jos kylančiomis teisėmis;
2.19.
Rizikos modelis – Organizatoriaus naudojamas ir kuriamas kredito rizikos vertinimo modelis, statistiniai duomenys,
duomenis apdorojantys algoritmai ir kitos priemonės (specialisto vertinimas, pokalbis telefonu, SMS žinutė, el. laiškas) kuriais
Organizatorius siekia protingai įvertinti kredito riziką, ir kurio pagrindu Organizatorius atrenka Paraiškas ir pateikia jas Aukcionui;
2.20.
Skolintojas – tinkamai identifikuotas Portalo Vartotojas, teikiantis Siūlymus Paskolos gavėjams ir skolinantis jiems savo
lėšas laikantis šios Naudojimosi sutarties bei kitų Portale nustatytų sąlygų;
2.21.
Skolintojų paskolinta suma – suma, kuri pagal Paskolos gavėjo Paraišką buvo sufinansuota Skolintojų Portalo Aukcione ir
kurią Paskolos gavėjas akceptavo. Skolintojų paskolintą sumą sudaro Paskolos suma ir Sutarties sudarymo mokestis.
2.22.
Siūlymas – Skolintojo pateiktas dokumentas (oferta), kuriuo jis sutinka skolinti lėšas Paskolos gavėjui Paraiškoje
nurodytomis sąlygomis. Paskolos gavėjui priėmus tokį (-ius) Siūlymą (-us), sudaroma Paskolos sutartis;
2.23.
Specialiosios sąlygos – Paskolos gavėjo pateikta ir Organizatoriaus patvirtinta Paraiška, Skolintojo Siūlymas, Paskolos
gavėjo akceptas, Paskolos grąžinimo grafikas;
2.24.
Sutarties (Paskolos) sudarymo mokestis – Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas Paskolos sutarties
sudarymo mokestis, Paskolos gavėjo mokamas Organizatoriui, apimantis ir Kreditingumo vertinimo mokestį. Sutarties sudarymo
mokestis apskaičiuojamas nuo Skolintojų paskolintos sumos. Sutarties sudarymo mokestis apskaičiuojamas procentais nuo
Skolintojų paskolintos sumos. Sutarties sudarymo mokesčio dydis nurodomas specialiosiose paskolos sąlygose. Sutarties sudarymo
mokestis yra atskaitomas Paskolos išmokėjimo metu. Sutarties sudarymo mokestis negali būti neigiamas, t.y. jei Kreditingumo
vertinimo mokesčiui būtų taikoma nuolaida, tos nuolaidos dydį atėmus iš Sutarties sudarymo mokesčio, likusi suma negali būti
mažesnė, nei 0;
2.25.
Taisyklės – Organizatoriaus Paskolos gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisyklės su pakeitimais ir
papildymais;
2.26.
Vartotojas – Portalo narys, kuris yra arba Skolintojas arba Paskolos gavėjas, sutikęs su šia Naudojimosi sutartimi, pagal jos
sąlygas užsiregistravęs Portale ir atitinkamai patvirtintas Organizatoriaus;
2.27.
Vartotojo savitarnos sistema – Vartotojo individuali paskyra, apsaugota unikaliu slaptažodžiu (kurį Klientas susikuria iš
rekomenduojamo skaitmenų ir simbolių derinio), skirta Vartotojui vykdyti įvairius veiksmus Portale, t. y. teikti Paraiškas ir
Siūlymus, skolinti pinigus, sudaryti Paskolos sutartis, matyti Vartotojo atliktų veiksmų istoriją, gauti Organizatoriaus pranešimus
ir kt. būdais valdyti savo paskyrą;
2.28.
VKĮ – Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymas.
3. VARTOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1.
Vartotojas įsipareigoja:
3.1.1. griežtai laikytis Naudojimosi sutartyje nustatytos tvarkos;
3.1.2. nepažeisti Organizatoriaus ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
3.1.3. neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos Portale Organizatoriui ir (ar)
bendraujant su kitas Vartotojais Portale;
3.1.4. neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Portalo darbą, pakenkti ar sunaikinti
informaciją bei sukelti kitokią žalą Portalui ar Organizatoriaus paslaugų teikimui;
3.1.5. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų
interesų bei teisės aktų reikalavimų;
3.1.6. nedelsdamas informuoti Organizatorių, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Vartotojo savitarnos sistemos
duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti tretieji asmenys. Vartotojas atsako už žalą ir praradimus, kylančius dėl to, kad pašaliniai
asmenys gavo prieigą prie Vartotojo savitarnos sistemos, bei Vartotojas supranta, kad pašaliniai asmenys, pasinaudoję tokia
informacija, gali Vartotojo vardu prisiimti teisiškai privalomų įsipareigojimų, kuriuos Vartotojas privalo vykdyti;
3.1.7. nevykdyti neteisėtų veikų Portale, su Organizatoriumi ir kitais Vartotojais bendrauti pagal visuotinai priimtus moralės
principus;
3.1.8. laikyti paslaptyje prisijungimo prie Portalo (Vartotojo savitarnos sistemos) duomenis ir jokiais būdais jų neatskleisti
tretiesiems asmenims. Vartotojas atsako už bet kokius nuostolius, praradimus ar žalą, kurie atsirado dėl to, kad prisijungimo prie
Portalo (Vartotojo savitarnos sistemos) duomenys tapo žinomi trečiajam asmeniui ir dėl šios priežasties buvo sukurti teisiniai
santykiai. Vartotojas patvirtina, kad visi sandoriai, sudaryti per Vartotojo savitarnos sistemą išreikš tikrąją Vartotojo valią ir bus
privalomi Vartotojui bet kokiu atveju (įskaitant, bet neapsiribojant ir tuos atvejus, kai tretieji asmenys galimai gavę duomenis sudarė
sandorius Vartotojo vardu: paskolina ir (arba) pasiskolino pinigus, kai Vartotojas savo noru atiduoda prisijungimo duomenis
trečiajam asmeniui ir kt.);
3.1.9. nuolat atnaujinti aktualią informaciją apie save (įskaitant, bet neapsiribojant vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys);
3.1.10. pakeisti prisijungimo prie Portalo (Vartotojo savitarnos sistemos) duomenis, jeigu kilo grėsmė, kad šiuos duomenis galimai
sužinojo tretieji asmenys;

3.1.11. nerinkti kontaktinės informacijos, elektroninio pašto adresų ar kitų asmens duomenų apie Portalo Vartotojus, išskyrus kiek
tai susiję su Paskolos sutartimi;
3.1.12. nebandyti susisiekti su Vartotojais už Portalo ribų siekiant pasiskolinti arba paskolinti pinigų;
3.1.13. be raštiško Organizatoriaus sutikimo Portale nereklamuoti ir neskatinti kitų verslų, produktų ar paslaugų.
3.2.
Organizatorius turi teisę apriboti Vartotojo teisę naudotis Portalu, įskaitant ir visišką Vartotojo pašalinimą iš Portalo, ir imtis
kitų veiksmų, kuriuos Organizatorius mano esant būtina, įskaitant, bet neapsiribojant savo, kaip Organizatoriaus, teisių ir pareigų
sustabdymą ar nevykdymą, jeigu toks Organizatoriaus veikimas ar neveikimas yra būtinas užtikrinant Portalo besąlyginį funkcinį
veikimą ir (arba) kitų Vartotojų teises ir pareigas.
3.3.
Visais atvejais, Organizatorius turi teisę sustabdyti Vartotojo registraciją Portale ir (arba) jį pašalinti iš Portalo, kai:
3.3.1. Vartotojas nevykdo savo pareigų ir (arba) įsipareigojimų, pateikė arba pateikia neteisingą, klaidingą, melagingą ir (arba)
nepilną informaciją;
3.3.2. Vartotojui suteikiama paskola prieštarautų atsakingo skolinimo principams ir gerai moralei;
3.3.3. Yra pagrįstas įtarimas, kad Vartotojo veikla yra nesuderinama su teisės aktų reikalavimais.
3.4.
Visais atvejais, kai Organizatorius pagrįstai yra įsitikinęs, kad Vartotojas melagingai pateikia informaciją apie save ir (arba)
neteisėtai naudojasi ne jam priklausančio asmens duomenimis, Organizatorius pasilieka sau teisę apie tokią situaciją pranešti
atsakingoms teisėsaugos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka be atskiro įspėjimo Vartotojui.
4. REGISTRACIJA PORTALE. NAUDOJIMASIS PORTALU
4.1.
Asmuo, norintis naudotis Portalo paslaugomis, privalo užsiregistruoti. Registracija yra nemokama. Užsiregistravęs asmuo
tampa Portalo Vartotoju ir turi teisę laisvai investuoti ir skolintis, teikti Siūlymus ir Paraiškas.
4.2.
Atlikdamas pirminę registraciją, Vartotojas pats susikuria Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį.
4.3.
Portalo teikiamomis paslaugomis gali naudotis tik tie registruoti Vartotojai, kurie patvirtino, kad sutinka su šia Naudojimosi
sutartimi, įskaitant Privatumo politiką, taip pat patvirtino savo tapatybę laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų.
4.4.
Kiekvieną kartą, kai Vartotojas nori vykdyti veiksmus Portale, jis privalo prisijungti vienu iš būdų: 1) įvedant savo unikalų
prisijungimo vardą ir slaptažodį 2) m.parašu 3) SMART-ID.
4.5.
Vartotojui elektroniniu būdu patvirtinus, kad jis sutinka su Naudojimosi sutartimi, ji yra laikoma sudaryta. Šalys susitaria,
kad Vartotojo atlikti veiksmai registruojantis Portale ir sutinkant su šia Naudojimosi sutartimi, Paskolos Specialiosiomis sąlygomis,
Bendrosiomis sąlygomis, bei registruojantis Portale nurodyti asmens duomenys (kuriuos patvirtina Vartotojo paspaudimas ant
„varnelės“ ar mygtuko „sutinku“, Vartotojo numeris, SMS žinutės išklotinė, Vartotojo pavedimas į Depozitinę sąskaitą, nurodant
specialų kodą, Vartotojo ar Portalo elektroniniai laiškai, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Portalo išrašas apie Vartotojo
veiksmus Vartotojo savitarnos sistemoje Portale, taip pat patvirtinimas m.parašu ar smart-ID) Organizatoriaus ir Vartotojo bendru
sutarimu yra laikomi Vartotojo parašu, o Paraiška, Siūlymas bei Akceptas, kurių pagrindu sudaryta Paskolos sutartis, pagal kurią
Skolintojų Paskolos gavėjams yra pervedama Paskolos suma, yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias
pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Vartotojo parašu kiekviename jo lape.
4.6.
Užsiregistravus Portale, Organizatorius visus pranešimus, skirtus Vartotojui, siunčia Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu,
SMS žinute mobiliojo telefono numeriu, gyvenamosios vietos adresu registruotu laišku, kurie yra Paskolos gavėjo pateikti
Organizatoriui Vartotojo savitarnos sistemoje, arba popierinėje paraiškoje, prilyginami rašytinės formos pranešimams. Gautas
pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų. Gautas pranešimas SMS žinute laikomas tada,
kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų. Gautas pranešimas registruotu laišku laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 5 (penkios)
kalendorinės dienos. Vartotojai sutinka, kad Organizatorius pranešimus siųstų automatinėmis elektroninės komunikacijos
priemonėmis, nereikalaujančiomis žmogaus dalyvavimo.
5. VARTOTOJO IDENTIFIKACIJA
5.1.
Vartotojas, kuris nori tapti Paskolos gavėju ir (arba) Skolintoju visų pirma privalo:
5.1.1. būti identifikuojamas vienu iš Organizatoriaus reikalaujamų būdų;
5.1.2. Užpildyti kliento pažinimo anketą;
5.1.3. Paskolos gavėjas privalo atlikti 0,01 EUR pavedimą iš jiems priklausančios banko sąskaitos.
5.1.4. Skolintojas privalo susieti savo paskyrą su asmenine savo banko sąskaita įnešdamas į ją lėšų iš jam priklausančios banko
sąskaitos.
5.2.
Vartotojas, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę tapti Paskolos gavėju ir (arba) Skolintoju ir (arba) vykdyti visas kitas
operacijas Portale.
5.3.
Organizatorius Vartotojų tapatybę nustato taikant kažkurią iš šių asmens tapatybės nustatymo priemonių kiekvienu atveju
individualiai:
5.3.1. fiziškai per kurjerį arba Paskolos gavėjui atvykus į Organizatoriaus patalpas;

5.3.2. nuotolinio identifikavimo priemonėmis, naudojant: (i) kvalifikuotą el. parašą; arba (ii) elektronines priemones, leidžiančias
tiesioginį vaizdo/nuotraukos perdavimą.
6. PASKOLOS SĄLYGOS IR PARAIŠKA
6.1.
Paskolos sutartis sudaroma Portale vykstančių Aukcionų metu. Vartotojas pateikia Paraišką, kuri yra patvirtinta
Organizatoriaus. Aukciono metu Skolintojas pateikia Siūlymą (Ofertą). Paskolos gavėjui akceptavus Siūlymą (Akceptas) bei
Vartotojams sutikus su Bendrosiomis sąlygomis, yra sudaroma Paskolos sutartis. Esminės sąlygos yra Paskolos suma, Palūkanos ir
Paskolos terminas.
6.2.
Vartotojas, norintis pateikti Paraišką, privalo nurodyti pageidaujamą Paskolos sumą, Palūkanas ir Paskolos terminą.
6.3.
Paskolos sumai taikomi reikalavimai:
6.3.1. Paskolos per Portalą yra suteikiamos ir gaunamos valiuta, kuri nurodyta Paraiškoje. Organizatorius turi teisę nuspręsti,
kokia valiuta išduodama Paskola;
6.3.2. Organizatorius turi teisę rekomenduoti Vartotojui sumažinti Paskolos sumą. Jeigu Vartotojas nesumažina savo nurodytos
Paskolos sumos, Organizatorius turi teisę nepatvirtinti Paraiškos ir neleisti Aukcionui įvykti.
6.4.
Vartotojas turi teisę nurodyti savo norimą Paskolos terminą, kuris negali būti trumpesnis ir (arba) ilgesnis negu
Organizatoriaus Paraiškos pildymo metu patvirtintas trumpiausias ir ilgiausias Paskolos terminai.
6.5.
Paskolos gavėjas preliminarias Paskolos sutarties sąlygas mato finbee.lt esančioje skaičiuoklėje, kai užpildo joje esančius
laukus.
6.6.
Vartotojas, kuris nori pagal šią preliminarią informaciją formuoti Paraišką, privalo Portale užpildyti formą ir nurodyti:
6.6.1. Vartotojo asmeninę informaciją (vardas, pavardė, pavadinimas, adresas, kontaktai, kita aktuali informacija. Jei Vartotojas
susituokęs – pateikia ir sutuoktinio duomenis);
6.6.2. Vartotojo ir (ar), esant reikalavimui, jo sutuoktinio mėnesio pajamas;
6.6.3. Vartotojo ir (ar), esant reikalavimui, jo sutuoktinio mėnesio finansinius įsipareigojimus;
6.6.4. pažymėti, kad susipažino su Portalo Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis;
6.6.5. sutikimą su Bendrosiomis sąlygomis ir Portalo Naudojimosi sutartimi.
6.7.
Vartotojui užpildžius Paraišką, Organizatorius patikrina jo pateiktus duomenis UAB Creditinfo Lietuva duomenų bazėje,
Sodroje bei kituose prieinamuose registruose. Esant poreikiui, Organizatorius gali paprašyti Vartotoją pateikti banko išrašą už
nurodytą laikotarpį ar kitus papildomus duomenis ar dokumentus.
6.8.
Vartotojui užpildžius Paraiškos formą, atliekamas Paskolos gavėjo kreditingumo vertinimas. Jei Paskolos gavėjas atitinka
griežtas kreditingumo vertinimo taisykles, jam pateikiamas Paskolos pasiūlymas. Paskolos gavėjui sutikus su Paskolos pasiūlymu, tik
tada yra automatiškai Portalo sugeneruojama unikali Paraiška ir Aukcionas laikomas pradėtu. Suformuota Paraiška pateikiama
Paskolos gavėjui pasirašyti jam patogiu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu arba fiziškai per kurjerį. Paskolos gavėjui Paraiškos
bei kitų dokumentų nepasirašius, Paskolos suma neišmokama.
6.9.
Organizatorius, gavęs Paraišką, ją vertina ir turi teisę:
6.9.1. patvirtinti Paraišką ir perkelti ją į Aukciono skiltį;
6.9.2. tais atvejais, kai Paskolos gavėjas nėra pateikęs banko išrašo, ir (arba) kai pateikta informacija nėra tiksli ir (arba) jeigu
Organizatorius nori gauti papildomos informacijos iš Paskolos gavėjo, Organizatorius turi teisę susisiekti su Paskolos gavėju jo
nurodytais kontaktais ir gauti trūkstamą informaciją ar kitus su pajamomis ar finansiniais įsipareigojimais susijusius dokumentus,
reikalingus įvertinti kliento kreditingumą ir pan. Banko sąskaitų išrašuose esanti informacija jokiais atvejais nėra atskleidžiama
kitiems Vartotojams, o naudojama tik siekiant patikrinti Vartotojo pateiktos informacijos tikslumą;
6.9.3. tais atvejais, kai Paskolos gavėjas su Paraiška pateikė melagingą arba nepilną informaciją ir (arba) kitais atvejais
Organizatorius savo nuožiūra gali pateikti užklausą dėl papildomų duomenų ir (ar) informacijos pateikimo arba nepatvirtinti
Paraiškos ir nepraleisti jos į Aukciono skiltį;
6.9.4. tais atvejais, kai pagal Paskolos gavėjo pateiktą informaciją Organizatorius nusprendžia, kad yra keistina Paskolos suma ir
(arba) Palūkanos ir (arba) Paskolos terminas ar kita svarbi informacija, yra papildoma esama Paraiška ir Vartotojas yra atskirai
informuojamas nurodytu telefonu ir (ar) elektroniniu paštu apie šią situaciją. Vartotojas turi teisę papildytos Paraiškos nepatvirtinti
telefonu ir (ar) elektroniniu paštu. Tokiu atveju Organizatorius turi teisę nepatvirtinti papildytos Paraiškos ir nepatalpinti jos į
Aukciono skiltį.
6.10.
Kai Paraiška yra Organizatoriaus patvirtinama, ji yra perkeliama į Aukciono skiltį ne ilgesniam negu 15 dienų terminui
(išskirtiniais atvejais, apie kuriuos Paskolos gavėjas yra informuojamas, terminas gali būti pratęstas). Skolintojai apie Aukciono
termino pratęsimą atskirai nėra informuojami.
6.11.
Paskolą pilnai sufinansavus, Aukcionas yra iš karto uždaromas ir Paskolos gavėjas informuojamas, kad jau gali akceptuoti
Skolintojų Siūlymus.
6.12.
Paraiškos nesufinansavus visu šimtu procentų per 15 dienų, Paskolos gavėjui pasiūloma priimti mažesnę (sufinansuotą)
sumą, negu buvo nurodyta Paraiškoje arba pratęsti Aukcioną (tačiau net ir pratęsus Aukcioną išlieka tikimybė, kad suma nebus

sufinansuota). Paskolos gavėjui nesutikus - Aukcionas laikomas neįvykusiu ir nesukuria teisinių santykių Paskolos gavėjui, Skolintojui
ir (arba) Organizatoriui.
6.13.
Skolintojų Siūlymai (Ofertos) bei Paskolos gavėjų sutikimai (Akceptai) yra neatšaukiami ir nekeičiami, išskyrus šioje
Naudojimosi sutartyje, Bendrosiose sąlygose ir kituose Portalo dokumentuose nurodytais atvejais.
6.14.
Organizatorius negali būti laikomas kaltu ir (arba) pažeidusiu savo pareigas, jeigu Aukcionas neįvyksta.
6.15.
Patalpinęs Paraišką į Aukcioną ir jo metu Organizatorius turi teisę atskleisti informaciją apie Paskolos gavėją – gyvenamoji
vietovė, profesija (užsiėmimas), išlaidų dydis, išlaidų tipas, pajamų dydis, pajamų tipas, turimas turtas, išsilavinimas, darbo patirtis
bei kita aktuali nuasmeninta informacija apie Paskolos gavėją ar jo sutuoktinį, kuri gali būti reikalinga Skolintojams įvertinti Paraišką
pagal jos sąlygas ir pateikti savo Siūlymus, tačiau Aukciono metu Organizatorius negali atskleisti Paskolos gavėjo vardo, pavardės,
asmens kodo, tikslaus adreso, įskaitant ir Reikalavimo teisės perleidimą.
6.16.
Aukciono metu kiekvienas Vartotojas turi galimybę realiu laiku peržiūrėti pateiktus Siūlymus.
6.17.
Aukciono metu Skolintojai gali teikti Siūlymus nustatydami siūlomos Paskolos dydį, tačiau negali siūlyti kitokio Palūkanų
dydžio ar Paskolos termino, nei Paraiškoje nurodė Paskolos gavėjas. Skolintojo siūloma pagrindinė Paskolos dalis turi būti ne
mažesnė nei 5 EUR. Skolintojo siūloma pagrindinė Paskolos dalis negali viršyti konkrečiame Aukcione Paskolos gavėjo nustatytos
Paskolos sumos arba LR Vartojimo kredito įstatyme nurodytos maksimalios leistinos vienam asmeniui paskolinti sumos. Aukcioną
laimės tie Skolintojai, kurie iki nustatyto termino pabaigos arba Paskolos gavėjo akceptavimo greičiausiai pateiks savo Siūlymą, su
sąlyga, kad Paskolos gavėjui bendrai bus pasiūlyta visa Paskolos suma (išskyrus tuos atvejus, kai Paskolos gavėjas sutinka priimti
sufinansuotą, tačiau mažesnę, nei Paraiškoje nurodyta, sumą).
6.18.
Pasibaigus Aukciono terminui, Paskolos gavėjas informuojamas apie sufinansuotą Paraišką ir tuomet jam išmokama
Paskolos suma, išskyrus tuos atvejus, kai Paskolos gavėjas atsisako paskolos.
6.19.
Skolintojo vienam Paskolos gavėjui Portale suteiktų ir negrąžintų vartojimo kreditų (Paskolų) bendra suma negali viršyti 500
eurų.
6.20.
Skolintojas negali siūlyti skolinti daugiau negu jis turi laisvų lėšų savo Elektroninių pinigų sąskaitoje. Skolintojui, Aukciono
metu patvirtinus konkrečią sumą pinigų Paskolos gavėjui, jo lėšų, esančių Elektroninių pinigų sąskaitoje, atitinkama suma yra
rezervuojama šiai konkrečiai Paskolai. Skolintojas pasiūlytos skolinti ir rezervuotos sumos atšaukti nebegali.
6.21.
Skolintojas, pateikęs Siūlymą Aukcione, elektroniniu būdu patvirtina (paspausdamas mygtuką „sutinku“) ir taip pateikia
oficialų pasiūlymą Paskolos sutarčiai sudaryti (oferta). Siūlymas galioja iki tol, kol jį šiose Sąlygose numatyta tvarka atmes arba
patvirtins Paskolos gavėjas.
6.22.
Skolintojas, patvirtinęs Siūlymą, negali teikti naujo Siūlymo iš rezervuotos sumos ir (arba) pervesti šios sumos į savo kitą
sąskaitą, išskyrus Paskolos gavėjui atsisakius sudaryti Paskolos sutartį ir Organizatoriui panaikinus rezervaciją.
6.23.
Organizatorius panaikina Skolintojo lėšų rezervavimą, kai: (i) Aukcionas neįvyksta, (ii) Paskolos gavėjas neakceptuoja
Siūlymų arba (iii) kitais numatytais atvejais. Tokiu atveju, Vartotojas gali laisvai disponuoti Elektroninių pinigų sąskaitoje esančia
anksčiau rezervuota jo lėšų suma.
6.24.
Organizatorius, prižiūrėdamas Aukcioną, turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Vartotojo Paraišką ir (arba) Skolintojo
Siūlymą. Taip pat Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu (tiek Paraiškos pildymo, tiek Aukciono metu ir pan.) panaikinti (atmesti)
Paskolos gavėjo Paraišką arba Skolintojo Siūlymą, jei sužino naujos svarbios informacijos (paaiškėja, kad Paskolos gavėjas turi
įsiskolinimų, kurie perduoti antstoliams, Paskolos gavėjas Aukciono laikotarpiu pasiėmė paskolą kitur ir (arba) pasikeitė jo
kreditingumo vertinimas, Skolintojo anketa buvo apribota dėl neatitikimų LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ar
kitų teisės aktų reikalavimų, dėl kitos neigiamos informacijos ar pan.).
7. PASKOLOS SUTARTIES SUDARYMAS
7.1.
Skolintojas, norintis dalyvauti Aukcione, privalo būti prieš tai identifikuotas Organizatoriaus nustatyta tvarka ir Elektroninių
pinigų sąskaitoje turėti savo piniginių lėšų.
7.2.
Paskolos sutartis yra sudaroma Aukciono būdu ir laikoma automatiškai sudaryta, kai Paskolos gavėjas akceptuoja Skolintojo
(-ų) Siūlymą (-us).
7.3.
Organizatorius fiksuoja ir registruoja visus Aukcione pateiktus Siūlymus chronologine tvarka. Ši tvarka nustatoma pagal
Portalo laiką.
7.4.
Aukcionas organizuojamas pirmumo principu: t.y. Aukcioną laimi pirmiau Siūlymus pateikę Skolintojai, su sąlyga, kad
Paskolos gavėjui bendrai bus pasiūlyta visa Paskolos suma. Naudojimosi sutartyje nustatytais atvejais Paskolos gavėjas gali priimti ir
mažesnę sumą, nei nurodyta Paraiškoje – t.y. kai per Aukciono terminą visa suma nėra sufinansuojama arba Paskolos gavėjas nutaria
sudaryti Paskolos sutartį anksčiau, nei baigiasi Aukcionas.
7.5.
Organizatorius turi teisę investuoti į Paskolos gavėjų Paskolas Aukcione, o tokio investavimo atveju Organizatoriui taikoma
pirmenybė – t.y. Organizatoriaus Siūlymas yra visuomet pirmas.
7.6.
Siūlymo Skolintojas negali atšaukti po jo pasirašymo momento.
7.7.
Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu nuo Aukciono pradžios per 15 dienų nėra pateikta Siūlymų visai Paraiškoje nurodytai
Paskolos sumai. Organizatoriaus sprendimu Aukcionas gali būti pratęstas neribotam laikui.

7.8.
Paskolos gavėjas akceptą gali išreikšti telefonu, elektroniniu paštu arba SMS žinute.
7.9.
Pasibaigus Aukcionui ir Paskolos gavėjui akceptavus Skolintojų (-ių) siūlymus, Organizatorius atlieka šiuos veiksmus: (i)
priskiria Paskolos sutarčiai unikalų jos identifikacinį numerį; (ii) Paskolos gavėjui suformuoja aktualų Paskolos grąžinimo grafiką, (iii)
perveda Sutarties sudarymo mokestį Organizatoriui (iv) įskaito lėšas iš Skolintojų (Paskolos sumą) į Paskolos gavėjo paskyroje esančią
Elektroninių pinigų sąskaitą ir suformuoja mokėjimą iš Paskolos gavėjo paskyros į jo nurodytą banko sąskaitą. Jei Paskolos sutartis
sudaroma refinansavimo tikslu – Organizatorius, gavęs iš Paskolos gavėjo tikslias paskolos sumas kitose bendrovėse iš Paskolos
gavėjo, pirmiausia atlieka pavedimus tiesiai toms paskolas išdavusioms bendrovėms ir tik tuomet likusią Paskolos sumą perveda
Paskolos gavėjui. Paskolos sutartis ir jos priedai patalpinami Paskolos gavėjo paskyroje Portale.
7.10.
Skolintojas patvirtina, kad Organizatorius turi teisę iš Skolintojo Elektroninių pinigų sąskaitoje esančių lėšų įskaityti Siūlyme
nurodytą sumą į Paskolos gavėjo lėšas Elektroninių pinigų sąskaitoje.
7.11.
Aukcionui pasibaigus, Vartotojai turės galimybę realiu laiku sužinoti Paskolos grąžinimo grafiką, mokėjimų statusą, esantį
likutį ir kitą aktualią informaciją. Vartotojai galės būti identifikuojami (bei prisijungti prie Portalo) nurodant Vartotojo vardus ir (arba)
kodus 4 skyriuje nurodyta tvarka.
8. PORTALO MOKĖJIMO SISTEMA
8.1.
Portalas visus mokėjimus ir įskaitymus vykdo per elektroninių pinigų įstaigą UAB „Elektroninių pinigų bitė“, kurioje yra
atidarytos Vartotojų Elektroninių pinigų sąskaitos. Lėšos yra tiesiogiai nuskaitomos iš vieno Vartotojo ir įskaitomos kitam Vartotojui
tiesiogiai (pvz. pasibaigus sėkmingam Aukcionui iš Skolintojo Paskolos gavėjui arba Paskolos gavėjui grąžinant lėšas iš Paskolos gavėjo
Skolintojui). Piniginės lėšos yra įskaitomos Organizatoriui tik tuo atveju, kai tai yra Organizatoriui priklausančios lėšos (Sutarties
sudarymo mokestis, Administravimo mokestis, Skolintojų mokamas Paskolos sutarties pardavimo antrinėje rinkoje mokestis ir kt.
mokėjimai, kurie yra nurodyti Bendrojoje paslaugų teikimo sutartyje ir (ar) apie kuriuos Vartotojas yra informuotas iš anksto).
8.2.
Organizatorius lėšų įskaitymą ir nuskaitymą vykdo pagal Vartotojų Portale atliktus veiksmus.
8.3.
Organizatorius yra tik tarpininkas, kuris užtikrina Vartotojų funkcinių nurodymų vykdymą, o ne konkrečių sprendimų
priėmimą. Vartotojai sprendimus skolintis ar skolinti priima patys, savo valią išreikšdami atliekant atitinkamus veiksmus Portale.
8.4.
Organizatorius neatsako už Vartotojo praradimus, kurie atsitiko dėl netinkamo Vartotojo sprendimo priėmimo ir (arba)
melagingos Paskolos gavėjo suteiktos informacijos, ir (arba) tais atvejais, kai Vartotojas atidavė, ir (arba) prarado unikalius
prisijungimo duomenis prie Portalo, ir (arba) tais atvejais, kai dėl trečiojo asmens, nesusijusio su Organizatoriumi, veiklos įvykus
sistemos pažeidimui yra netinkamai atlikti funkciniai piniginių lėšų įskaitymai ir (arba) nuskaitymai.
8.5.
Organizatorius neturi nuosavybės teisių į lėšas, kurios yra Vartotojų lėšos Elektroninių pinigų sąskaitoje ir kuriems nėra
suėję teisiniai įsipareigojimai pagal galiojančias Paskolos sutartis ir šią Naudojimosi Sutartį.
8.6.
Visi Vartotojų Elektroninių pinigų sąskaitoje atlikti pavedimai yra fiksuojami Vartotojo savitarnos sistemoje Portale.
8.7.
Vartotojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Organizatoriui apie klaidingai į Elektroninių pinigų sąskaitą įskaitytas arba iš
Elektroninių pinigų sąskaitos pervestas lėšas. Elektroninių pinigų sąskaitoje nesant pakankamai lėšų klaidingoms sumoms nurašyti,
Vartotojas įsipareigoja per 3 darbo dienas nuo Organizatoriaus pareikalavimo dienos grąžinti į Elektroninių pinigų sąskaitą klaidingai
įskaitytas lėšas.
8.8.
Vartotojai yra atsakingi, kad atlikdami mokėjimo pavedimą, nurodytų teisingus mokėjimo duomenis – tinkamą gavėją,
teisingą vartotojo vardą ir pan. Už neteisingai nurodytus Vartotojo duomenis Organizatorius neatsako.
9. VARTOTOJO ĮSISKOLINIMAS
9.1.
Organizatorius nėra atsakingas už Vartotojo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį nevykdymą, įskaitant Paskolos gavėjo ar
Skolintojo mokėjimų vėlavimą.
9.2.
Skolintojas ir Paskolos gavėjas sutinka ir patvirtina, kad Organizatorius gali perimti Skolintojų Reikalavimo teises šios
Naudojimosi sutarties, Paskolos sutarties numatytais atvejais, bei kai tai yra būtina užtikrinti Paskolos sutarties vykdymą ir skolos
išieškojimą, su tikslu Organizatoriui vykdyti visus veiksmus, būtinus tinkamai atstovauti Skolintojo interesus ir administruoti skolos
grąžinimą. Automatinis Skolintojo Reikalavimo teisės perleidimas (su teise perleisti trečiajam asmeniui) ir automatinis
Organizatoriaus Reikalavimo teisės perėmimas įvyksta, kai Organizatorius išsiunčia pranešimą Paskolos gavėjui apie Paskolos
(vartojimo kredito) sutarties nutraukimą Portalo duomenų bazėje esančiu el. pašto adresu, ar paskutiniu žinomu Paskolos gavėjo
gyvenamosios vietos adresu. Automatinis Reikalavimo teisės perleidimas laikomas su atidėtu mokėjimu ir Organizatorius grąžins
Skolintojui Reikalavimo teisės lėšas, kurias atgaus skolų išieškojimo metu, Organizatoriui išskaičius mokesčius, nurodytus Paslaugų
įkainiuose, Naudojimosi sutartyje bei Bendrosiose sąlygose. Paskolos gavėjas patvirtina, kad Skolintojo asmuo neturi jam esminės
reikšmės.
9.3.
Skolintojas patvirtina, kad Paskolos gavėjo asmuo neturi jam esminės reikšmės.
9.4.
Organizatorius, perėmęs Reikalavimo teisę, veikia kaip protingas kreditorius ir deda pastangas, stengdamasis atgauti skolą,
tačiau neatsako Skolintojui nei individualiai, nei solidariai ar subsidiariai su Paskolos gavėju dėl to, ar pavyks atgauti skolą, ir kokia
apimtimi tai pavyks padaryti. Skolintojas su tuo sutinka ir tai patvirtina.

9.5.
Paskolos gavėjas turi teisę kreiptis į Organizatorių raštu ir šis turi teisę koreguoti mokėjimo grafiką Paskolos sutartyje
nurodytais atvejais ir tvarka.
9.6.
Įmokų mokėjimas gali būti atidėtas tik tais atvejais, kai a) Paskolos gavėjas įrodo, jog įmokos nėra mokamos ir būtinas jų
atidėjimas dėl nenugalimos jėgos (force majeure), t. y. dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Paskolos
sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui; b) tai galima arba privaloma dėl
teisės aktuose nustatytų išimčių; c) yra iš anksto susitarta tarp Paskolos gavėjo, Skolintojo (-ų) bei Organizatoriaus.
Galutinis sprendimas dėl įmokų atidėjimo yra išimtinė Organizatoriaus teisė, tačiau net ir atsižvelgęs į visas aplinkybes,
Organizatorius turi teisę neatidėti įmokų mokėjimo (išskyrus imperatyviomis teisės normomis nurodytais atvejais). Organizatorius
pasilieka teisę neatidėti Paskolų įmokų mokėjimo tiems Paskolų gavėjams, kurie jau vėluoja tokias įmokas mokėti.
9.7.
Pradelsusio mokėti įmokas Paskolos gavėjo įsipareigojimai, gavus pinigines lėšas iš Paskolos gavėjo, yra įskaitomi
Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
10. KAINODARA
10.1.
Mokesčiai, kuriuos taiko Vartotojo pasirinktos kredito įstaigos už piniginių lėšų pervedimą tarp Vartotojo banko sąskaitos
ir elektroninių pinigų įstaigos UAB „Elektroninių pinigų bitė“ sąskaitos yra dengiami Vartotojo.
10.2.
Apie Paslaugų įkainių pasikeitimus Paskolos gavėjas yra informuojamas iš anksto atskiru pranešimu.
10.3.
Visi Vartotojo mokėtini mokesčiai ir kiti kaštai (išskyrus privalomus pagal Paskolos sutartį ir nurodytus individualiai Paskolos
gavėjui Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose) yra nurodyti Portale tuo metu galiojančiuose Paslaugų įkainiuose. Apie
pasikeitusius mokesčius Vartotojai informuojami iš anksto atskiru pranešimu. Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti tokių
mokesčių dydį, įvesti naują ar panaikinti/pakeisti esamą mokestį ir panašiai.
10.4.
Paskolos gavėjas moka Sutarties sudarymo mokestį Organizatoriui pagal Paskolos sutarties sudarymo metu galiojančius
Paslaugų įkainius. Paskolos sutarties sudarymo mokestis aiškiai ir išsamiai yra nurodomas Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose
ir Paskolos gavėjas užtikrina, kad apie jo dydį buvo tinkamai informuotas ir su juo vienareikšmiškai sutinka. Paskolos sutarties
sudarymo mokestis apskaičiuojamas nuo Skolintojų paskolintos sumos. Paskolos sutarties sudarymo mokestis apskaičiuojamas
procentais nuo Skolintojų paskolintos sumos. Paskolos sutarties sudarymo mokesčio dydis nurodomas Specialiosiose paskolos
sąlygose. Paskolos sutarties sudarymo mokestis yra atskaitomas Paskolos išmokėjimo metu.Paskolos gavėjas moka Administravimo
mokestį (kuris yra išskaidytas visam Paskolos terminui) Organizatoriui kiekvieną mėnesį pagal Paskolos sutarties Specialiosiose
sąlygose nurodytą dydį iki Paskolos termino pabaigos. Jei a) Paskolos gavėjas vėluoja mokėti Paskolos įmokas ir dėl to yra
nutraukiama Paskolos sutartis ir kreipiamasi į teismą dėl skolos priteisimo, b) Paskola grąžinama anksčiau laiko, c) Paskola
refinansuojama – tokiais atvejais Paskolos gavėjas privalo sumokėti visą Administravimo mokestį už visą likusį Paskolos terminą iš
karto.
10.5.
Jei Paskolos gavėjo mokamų Paskolos grąžinimo įmokų ir kitų mokėjimų mokėjimo diena sutampa su oficialia nedarbo ar
šventine diena, mokėjimo diena laikoma iškart po to einanti darbo diena.
10.6.
Apie pasikeitusius Paslaugų įkainius ar kitus mokesčius (Antrinės rinkos mokestis, tam tikrų pažymų ar išrašų išdavimas ar
pan.) Vartotojai informuojami iš anksto atskiru pranešimu.
11. VARTOTOJO (ASMENS) DUOMENYS
11.1.
Vartotojas garantuoja, kad visi jo pateikti duomenys Organizatoriui, naudojantis Portalo paslaugomis, yra teisingi ir nuolat
atnaujinami.
11.2.
Klaidingą informaciją pateikęs Vartotojas atsako už dėl tokios informacijos Organizatoriaus ir (arba) kitų Vartotojų patirtą
žalą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai kiti Vartotojai sudaro su tokią klaidingą informaciją suteikusiu Vartotoju Paskolos
sutartį, remiantis prielaida, kad tokia informacija yra tiksli ir teisinga.
11.3.
Vartotojas sutinka, kad Portale Aukciono metu būtų atkleista jo nuasmeninta aukščiau nurodyta informacija, kai jis užpildo
ir patvirtina Paraišką.
11.4.
Vartotojas yra informuotas kad:
11.4.1. Organizatorius įstatymų nustatytais atvejais bei tvarka turi teisę gauti Vartotojo (asmens) duomenis iš trečiųjų asmenų,
kuriems Vartotojas tinkamai neįvykdė savo finansinių ar turtinių įsipareigojimų, taip pat iš jungtines skolininkų duomenų rinkmenas
tvarkančių duomenų valdytojų;
11.4.2. Paskolos gavėjui tinkamai nevykdant savo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį, Organizatorius turi teisę, prieš tai tinkamai
informavęs Paskolos gavėją, Paskolos gavėjui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus ne mažiau, kaip 30 dienų, pateikti Paskolos
gavėjo asmens duomenis UAB Creditinfo Lietuva, juridinio asmens kodas 111689163, kitiems jungtinių skolininkų duomenų
rinkmenų tvarkytojams ir visiems kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims;
11.4.3. Organizatorius Vartotojo duomenis gauna jo užsiregistravimo, tapatybės nustatymo, Paraiškų ir Siūlymo pateikimo,
investavimo, diskusijų ir viso jo buvimo Portalo Vartotoju metu.

11.5.
Vartotojui yra aišku ir jis supranta, kad Paskolos sutartis yra sudaroma tarp Organizatoriaus, Paskolos gavėjo ir Skolintojo.
11.6.
Vartotojas įsipareigoja neatskleisti jokiam trečiajam asmeniui informacijos, kurią jis gavo pagal Paskolos sutartį, įskaitant,
bet neapsiribojant informacijos apie kitą Paskolos sutarties šalį – asmens duomenų, Paskolos sumos dydžio, Palūkanų dydžio,
Paskolos termino, konkretaus Skolintojo pervestos pinigų sumos dydžio, Paskolos gavėjo nesugebėjimo laiku vykdyti įsipareigojimų,
Paskolos mokėjimo grafiko, vykstančio priverstinio paskolos išieškojimo ir pan. Konfidenciali informacija gali būti atskleista tik
profesionaliems teisininkams (advokatams) ir (ar) kitais įstatymų nustatytais atvejais. Šią konfidencialumo pareigą pažeidęs asmuo
privalės nukentėjusiai šaliai sumokėti Paskolos sumos dydžio baudą, sumokėti Organizatoriui Paskolos sumos dydžio baudą (kurios
Šalių laikomos minimaliais Organizatoriaus ir Skolintojų nuostoliais) ir atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, jei šių
nepadengia bauda. Šis reikalavimas Organizatoriui netaikomas.
11.7.
Skolintojas ir Paskolos gavėjas neturi teisės 11.4 ir 11.6 punktuose nurodytos informacijos apie vienas kitą naudoti kitiems
savo poreikiams tenkinti, įskaitant, bet neapsiribojant, su tikslu gauti tam tikros Paskolos dalies mokėjimo atidėjimą ar grąžinimą
anksčiau laiko, siūlyti kitas paslaugas ir pan.
12. ORGANIZATORIAUS VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS
12.1.
Veiklos tęstinumo planas nustato procedūras, kaip veikia Organizatorius esant veiklos sutrikimams ar kitiems
nenumatytiems, staiga atsiradusiems įvykiams.
12.2.
Veiklos tęstinumo planas talpinamas Portale ir yra laisvai prieinamas visiems Portale apsilankiusiems asmenims.
13. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS
13.1.
Organizatorius nėra atsakingas už:
13.1.1. Vartotojo pateiktų Organizatoriui ir kitiems Vartotojams duomenų teisingumą ir realumą;
13.1.2. Vartotojo neteisėtą elgesį ir (arba) Naudojimosi sutarties pažeidimą, prievolių ir įsipareigojimų nevykdymą pagal Paskolos
sutartį;
13.1.3. Portale sudarytų Paskolos sutarčių ir kitų sutarčių galiojimą ir teisėtumą;
13.1.4. už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar
neveikimo, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, sutrikimų ar kitų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo
Organizatoriaus valios;
13.1.5. netiesioginius nuostolius;
13.1.6. Portalo turinį ir informaciją, įvestą Portalo Vartotojų.
13.2.
Vartotojai sudaro Paskolų sutartis Portale tiesiogiai su kitais Vartotojais savo valia ir rizika, ir jie patys asmeniškai yra tokių
sutarčių šalys.
13.3.
Organizatorius yra Paskolos sutarties šalis pagal jos sąlygas.
13.4.
Vartotojai prisiima riziką ir atsakomybę, naudojant Portale siūlomas sutarčių formas, ir turi pranešti Organizatoriui, jeigu
pastebi netikslumus ir neatitikimus.
13.5.
Organizatorius nėra atsakingas už jokių įsipareigojimų, kurie pagal galiojančius teisės aktus gali kilti Paskolos gavėjui ir (arba)
Skolintojui per Portalą sudarant ir (arba) vykdant Paskolos sutartis, vykdymą.
14. REIKALAVIMO TEISĖS PERLEIDIMAS
14.1.
Vartotojas (Skolintojas) turi teisę Portale perleisti (parduoti) savo Reikalavimo teisę (Paskolos sutarties dalį) kitam
Vartotojui šiame skyriuje nustatyta tvarka Antrinėje rinkoje. Vartotojas gali laisvai disponuoti savo Reikalavimo teise, įgyta pagal
Paskolos sutartį.
14.2.
Norėdamas perleisti Reikalavimo teisę, Vartotojas Vartotojo savitarnos sistemoje turi pažymėti Reikalavimo teisę, kurią jis
nori perleisti, ir patvirtinti Siūlymą (Ofertą) dėl Reikalavimo teisės perleidimo.
14.3.
Vartotojas turi teisę parduoti Reikalavimo teisę už didesnę, tokią pačią arba mažesnę kainą nei Reikalavimo teisės vertė. Ši
suma bus laikoma kaina, kurią vienas Vartotojas turi sumokėti kitam Vartotojui už Reikalavimo teisę.
14.4.
Vartotojo Siūlymas (Oferta) perleisti Reikalavimo teisę yra laikomas viešu ir įpareigojančiu pasiūlymu įsigyti Reikalavimo
teisę nuo jo patvirtinimo momento ir Siūlymą gali priimti kiti Vartotojai.
14.5.
Reikalavimo teisės perleidimo metu Vartotojai turi teisę susipažinti su nuasmeninta aukščiau nurodyta informacija apie
Paskolos gavėją, tačiau Organizatorius perleidimo metu neatskleis Vartotojo asmens duomenų.
14.6.
Vartotojas turi teisę įsigyti Reikalavimo teisių už sumą, kokia yra laisva jo disponuojamų (nerezervuotų) lėšų suma
Elektroninių pinigų sąskaitoje.
14.7.
Vartotojas, norėdamas įsigyti Reikalavimo teisę, turi pasirinkti norimą Reikalavimo teisę iš sąrašo Portale ir paspausti
patvirtinimą. Tai padaręs, Vartotojas turės patvirtinti Sutikimo (Akcepto) sąlygas ir tokiu atveju jis taps Reikalavimo teisės savininku.

14.8.
Sudaryta Reikalavimo teisės perleidimo sutartis įvykdoma pinigines lėšas nuskaitant nuo Vartotojo, kuris perka Reikalavimo
teisę, lėšų ir įskaitant į Vartotojo, kuris parduoda Reikalavimo teisę, lėšas Elektroninių pinigų sąskaitoje.
14.9.
Nuo Reikalavimo teisės perleidimo sutarties įvykdymo dienos Portale pasikeičia Reikalavimo teisės turėtojas ir jis turi teisę
į visus esamus ir būsimus mokėjimus ir teises pagal įgytą Reikalavimo teisę.
14.10. Vartotojas, įsigijęs Reikalavimo teisę, tampa teisinių santykių šalimi su Organizatoriumi ir Paskolos gavėju ta apimtimi, kuria
buvo Vartotojas, pardavęs Reikalavimo teisę, ir įgyja visas teises ir pareigas, kurias turėjo Vartotojas, pardavęs Reikalavimo teisę.
14.11. Tuo atveju, kai Reikalavimo teisė yra užtikrinta hipoteka ar kitu prievolės įvykdymo užtikrinimu, Reikalavimo teisės
perleidimo metu Vartotojas, kuris parduoda Reikalavimo teisę, perleidžia savo teises į užtikrinimo priemonę Vartotojui, kuris perka
Reikalavimo teisę.
14.12. Paskolos gavėjas sutinka, kad Skolintojas gali perleisti Reikalavimo teisę į jo kreditorinį įsiskolinimą pagal Paskolos ar
vartojimo sutartį kitam Vartotojui.
15. AUTOMATINIO INVESTAVIMO ĮRANKIS
15.1.
Automatinio investavimo įrankis yra būdas Skolintojams iš anksto nustatyti išankstinio skolinimo (investavimo) parametrus
ir tokio savo išankstinio nustatymo pagrindu dalyvauti Aukcionuose, automatiškai investuoti į Paraiškas bei teikti Siūlymus.
Vartotojas gali keisti automatinio investavimo įrankio parametrus.
15.2.
Automatiniu investavimo įrankiu pateiktas Skolintojo Siūlymas prilyginamas Vartotojo asmeniškai pateiktam Siūlymui ir
sukuria tokias pačias teises ir pareigas, kaip nustato ši Naudojimosi sutartis.
15.3.
Vartotojai patys prisiima riziką ir atsako už naudojimąsi automatinio investavimo įrankiu, parametrų pasirinkimą, bei
Paraiškų, į kurias investuoja, kredito riziką ir galimą įsipareigojimų nevykdymą.
16. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS
16.1.
Skolintojas, registruodamasis Portale, privalo tiksliai nurodyti, kokios valstybės nuolatinis gyventojas (rezidentas), pagal
Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, jis yra. Už tokios informacijos teisingą pateikimą atsako pats
Vartotojas.
16.2.
Skolintojas, iki to momento, kai pasikeičia jo Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė (iki tapimo kitos valstybės rezidentu
mokesčių tikslais), privalo informuoti Organizatorių atnaujindamas savo duomenis kreipiantis į Organizatorių elektroniniu paštu arba
telefonu.
16.3.
Jeigu Skolintojas šioje Sutartyje nustatytu laiku neinformavo Organizatoriaus apie pasikeitusią jo Nuolatinės gyvenamosios
vietos valstybę (tapus kitos valstybės rezidentu mokesčių tikslais), Organizatorius turi teisę Skolintojo vardu pateikti nurodymą UAB
„Elektroninių pinigų bitė“ nurašyti iš Elektroninių pinigų sąskaitos lėšas, reikalingas padengti visoms mokestinėms prievolėms,
kilusioms dėl Skolintojo savalaikio nepranešimo apie pasikeitusią Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę, t. y. gyventojų pajamų
mokesčiui, gyventojų pajamų mokesčio delspinigiams, baudai ir (arba) bet kokioms kitoms mokestinėms ir (arba) administracinėms
prievolėms, nustatytoms pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus ir (arba) mokesčių administratoriaus reikalavimus.
16.4.
Remiantis Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis, nuo Skolintojui mokėtinų Palūkanų ir
(arba) bet kokių kitų sumų Organizatorius turi teisę išskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį ir sumokėti jį į Lietuvos Respublikos
biudžetą, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
16.5.
Jeigu nuo Skolintojui mokėtinų Palūkanų ir (arba) bet kokių kitų sumų turėjo būti išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis,
kitos įmokos, mokesčiai, ar bet kokios kitos sumos, tačiau dėl bet kokių priežasčių tai nebuvo padaryta, Organizatorius turi teisę
vienašališkai be išankstinio įspėjimo Skolintojo vardu pateikti nurodymą UAB „Elektroninių pinigų bitė“ nurašyti šias sumas nuo
Elektroninių pinigų sąskaitos ir pervesti į Lietuvos Respublikos biudžetą laikantis teisės aktų reikalavimų.
16.6.
Organizatorius įsipareigoja dėti visas pastangas laiku pateikti Portale informaciją apie pinigų sumas, kurios per praėjusius
kalendorinius metus buvo išskaičiuotos iš Skolintojui mokėtinų sumų ir sumokėtos į Lietuvos Respublikos biudžetą.
17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17.1.
Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti šią Naudojimosi sutartį ir atskiras jos nuostatas ir apie tai pranešti Portale
patalpinant naują Naudojimosi sutarties redakciją. Naudojimosi sutarties Pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Portale dienos ir
galioja visiems Vartotojams, kurie naudojasi Portalu ir visiems sandoriams, sudarytiems per Portalą.
17.2.
Vartotojas turi teisę nesutikti su pakeitimais ir turi teisę nutraukti šią Naudojimosi sutartį. Toks nutraukimas neturi įtakos
jo teisėms ir pareigoms pagal Paskolos sutartį (-is), sudarytas per Portalą, kurių šalis jis yra.
17.3.
Vartotojas bet kada gali el. paštu nutraukti šią Naudojimosi sutartį, kai jo iš Portale sudarytų Paskolų sutarčių kylančios
prievolės ir įsipareigojimai kitų Vartotojų ir Organizatoriaus atžvilgiu yra visiškai įvykdyti ir jis neketina toliau naudotis Portalu.

17.4.
Organizatorius gali bet kada nutraukti Naudojimosi sutartį, jei Vartotojas iš esmės pažeidžia šią Naudojimosi sutartį ir (arba)
kitais atvejais, jeigu toks nutraukimas yra būtinas (be Vartotojo kaltės). Tokiu atveju Organizatorius gali riboti Vartotojo galimybę
naudotis Portalu.
17.5.
Naudojimosi Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Vartotojas ją elektroniniu būdu patvirtina pažymėdamas tai
paspaudimu Portale, ir galioja su visais pakeitimais ir papildymais iki visiško teisių ir pareigų pagal Paskolos sutartį įvykdymo ir (arba)
kol Vartotojas naudojasi Portalu.
17.6.
Šiai Naudojimosi sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
17.7.
Visi ginčai tarp Vartotojų ir Organizatoriaus sprendžiami derybų keliu. Nepasiekus taikaus sutarimo, ginčas sprendžiamas
Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.
17.8.
Organizatoriaus ir Paskolos gavėjų teisės ir pareigos, kurias reglamentuoja VKĮ, yra apibrėžtos Bendrosiose sąlygose.
17.9.
Šalys susitaria ir supranta, kad Organizatorius laikomas šios Naudojimosi sutarties bei Paskolos sutarties šalimi tuo
pagrindu, jog atlieka Portalo ir (ar) Paskolos sutarties administravimo veiksmus.
Ši Naudojimosi Sutarties redakcija paskelbta 2021 m. sausio 13 d.

PASKOLOS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS
Ši www.finbee.lt paskolos (vartojimo kredito) sutartis (toliau – Sutartis) yra sudaryta Specialiosiose sąlygose nurodytą dieną tarp:
Specialiosiose sąlygose nurodytų Skolintojų (Paskolos davėjų), ir
Specialiosiose sąlygose nurodyto Paskolos gavėjo, ir
Organizatoriaus.
1.

SĄVOKOS

1.1. Apsisprendimo laikotarpis – dviejų kalendorinių dienų laikotarpis, per kurį Paskolos gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali
atsisakyti Sutarties ir grąžinti jam išmokėtą Paskolos sumą nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar
kompensacijų;
1.2. Administravimo mokestis – Specialiosiose sąlygose nurodytas mėnesinis administravimo mokestis (išskaidytas visam Paskolos
terminui), kurį Paskolos gavėjas moka Organizatoriui kas mėnesį už Paskolos administravimą pagal Paskolos sutartį iki Paskolos
termino pabaigos. Jei a) Paskolos gavėjas vėluoja mokėti Paskolos įmokas ir dėl to yra nutraukiama Paskolos sutartis ir
kreipiamasi į teismą dėl skolos priteisimo, b) Paskola grąžinama anksčiau laiko, c) Paskola refinansuojama – tokiais atvejais
Paskolos gavėjas privalo sumokėti Administravimo mokestį už visą likusį Paskolos terminą iš karto;
1.3. Atsiskaitymo rizikos valdymo mokestis – Specialiosiose sąlygose nurodytas Paskolos gavėjo Organizatoriui mokamas mokestis
už Organizatoriaus veiksmus, raginant laiku Paskolos negrąžinantį Paskolos gavėją laikytis Paskolos įsipareigojimų. Šalių
susitarimu, Atsiskaitymo rizikos valdymo mokesčiui taikoma nuolaida ir jis yra 0 EUR. Paskolos gavėjui netinkamai vykdant
Sutartį, toks asmuo yra priskiriamas didesnės rizikos klientų grupei, o Atsiskaitymo rizikos valdymo mokestis yra skirtas
Organizatoriaus patiriamoms išlaidoms, susijusioms su padidintos rizikos klientu ir su juo sudarytos Sutarties vykdymo priežiūra,
įsiskolinimo valdymu, kontrole laikotarpiu nuo mėnesinės įmokos sumokėjimo pagal Paskolos grąžinimo grafiką vėlavimo iki kito
tinkamai ir laiku įvykdyto mėnesinės įmokos mokėjimo pagal Paskolos grąžinimo grafiką. Šiuo laikotarpiu Atsiskaitymo rizikos
valdymo mokesčiui nuolaida netaikoma pagal Sutarties 4.10 punktą;
1.4. Bendra Paskolos gavėjo mokama suma – Paskolos suma ir Bendros Paskolos kainos suma, t.y. Bendra Paskolos gavėjo mokama
suma = Paskolos suma + Palūkanos + Sutarties sudarymo mokestis + Administravimo mokestis + Atsiskaitymo rizikos valdymo
mokestis + kiti galimi mokesčiai;
1.5. Bendra Paskolos kaina – visos išlaidos, įskaitant Palūkanas, Sutarties sudarymo mokestį, Administravimo mokestį, Atsiskaitymo
rizikos valdymo mokestį ir kitus su šia Sutartimi susijusius mokėjimus. Bendra Paskolos kaina apskaičiuojama ir nurodoma
Specialiosiose sąlygose tik pagal Paraišką suteikiamos Paskolos atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų su Organizatoriaus paslaugomis
su iki tol suteiktomis ar ateityje suteikiamomis paskolomis. Bendra Paskolos kaina apskaičiuojama preziumuojant, kad Paskolos
gavėjas visas iš šios Sutarties kylančias prievoles vykdys laiku ir tinkamai ir neapima išlaidų, kurias Paskolos gavėjas moka ir
(arba) kompensuoja už pradelstą laikotarpį. Visos kitos išlaidos, kurios įskaičiuojamos į Bendrą Paskolos kainą, išskyrus
Palūkanas, tenkančios vienai Paskolos dienai, negali būti didesnės kaip 0,04 procento Paskolos sumos arba laikantis kitų VKĮ
numatytų reikalavimų;
1.6. Bendros Paskolos kainos metinė norma – Bendra Paskolos kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu;
1.7. Bendrosios sąlygos – šios Sutarties sąlygos, kuriose nustatomos Sutarties šalių teisės ir pareigos, Sutarties sudarymo tvarka, jos
nevykdymo pasekmės, Sutarties nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos;
1.8. CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas su pakeitimais ir papildymais;
1.9. Depozitinė sąskaita – klientų sąskaita Nr. LT027230000000469072, priklausanti UAB „Elektroninių pinigų bitė“, juridinio asmens
kodas 304473256, buveinės adresas Šv. Ignoto g. 5, LT-01144 Vilnius, veikianti pagal Lietuvos banko 2017 m. rugsėjo 11 d.
Elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją Nr. 8, atidaryta UAB “Medicinos bankas”, juridinio asmens kodas 112027077,
buveinės adresas Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius, Lietuvos Respublika;
1.10.
Elektroninių pinigų sąskaita – asmeninė kiekvieno Vartotojo Portalo sistemoje esanti UAB „Elektroninių pinigų bitė“
valdoma virtuali laikmena, kurioje laikomos Vartotojo lėšos (elektroniniai pinigai).
1.11.
Kreditingumo vertinimo mokestis – mokestis Paskolos gavėjui už jo kreditingumo vertinimą naudojantis prieinamuose
mokamuose registruose esančiais duomenimis apie Paskolos gavėjo asmenį, jo pajamas, įsiskolinimo istoriją ir pan. Mokestis
negali viršyti Sutarties sudarymo mokesčio dydžio ir yra ne didesnis, nei 20 EUR. Kreditingumo vertinimo mokestis yra
įskaičiuotas į Sutarties sudarymo mokestį.
1.12.
Naudojimosi sutartis – dokumentas, kuriame yra nurodytos Portalo sąlygos, su kuriomis privalomai turi sutikti asmuo,
norintis naudotis www.finbee.lt Portalu, bei Organizatoriaus paslaugomis. Naudojimosi sutartis skirta reglamentuoti Portalo
naudojimosi taisykles ir teisinius santykius, susiklostančius Portale bei tarp Organizatoriaus ir Vartotojų. Portalo privatumo
politika yra laikoma neatskiriama Naudojimosi sutarties dalimi;

1.13.
Nuolatinė gyvenamoji vieta – reiškia bet kurią vietą, kurioje fizinis asmuo turi galimybę gyventi ir kurią jis įkuria, išlaiko ir
naudojasi;
1.14.
Organizatorius – UAB „Finansų bitė“, juridinio asmens kodas 304051511, buveinės adresas Šv. Ignoto g. 5, LT-01144 Vilnius,
Lietuva, įrašytas į Lietuvos banko tvarkomą viešąjį tarpusavio skolinimo platformų operatorių sąrašą;
1.15.
Palūkanos – pinigų suma, kurią Paskolos gavėjas moka už naudojimąsi Paskolos suma;
1.16.
Paskolos suma –paskolos suma, kuria suteikiama naudotis pagal Paskolos sutartį ir kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja
grąžinti Skolintojui (-ams) ir nuo jos mokėti Palūkanas ar kitus Paskolos sutartyje nurodytus mokesčius (mokamus arba nuo
Paskolos sumos, arba nuo Skolintojų paskolintos sumos – tokie kaip Sutarties sudarymo mokestis, administravimo mokestis ir
kt.).
1.17.
Paraiška – Portale Paskolos gavėjo pateiktas kvietimas pateikti Siūlymą Paskolos sutarčiai sudaryti, parengtas pagal
Paskolos gavėjo Portale užpildytą formą (remiantis LR Vartojimo kredito įstatymo bei kitais įstatymų reikalavimais), bei paremtas
rašytiniais dokumentais ir Vartotojo asmens duomenimis, kurią elektroniniu būdu patvirtino Paskolos gavėjas ir Organizatorius.
1.18.
Paskolos gavėjas – fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus Europos Ekonominės Erdvės valstybių pilietis, ir/arba
Europos Ekonominės Erdvės valstybių juridinių asmenų registre įregistruotas juridinis asmuo, kuris yra tinkamai pasirašęs ir
pateikęs Paraišką per Portalą ir kurio paraišką Portalas patvirtino, kuris sudaro Sutartį asmeninėms, šeimos ar namų ūkio
reikmėms;
1.19.
Patvarioji laikmena – laikmena (popierius, kompiuterio diskelis, vienkartinio įrašymo kompaktinis diskas (CD), universalusis
skaitmeninis (optinis) diskas (DVD), Paskolos gavėjo kompiuterio standusis diskas, kuriame įrašytas elektroninis paštas ir kita,
išskyrus interneto svetaines, jeigu jos neatitinka šiame punkte nurodytų patvariosios laikmenos požymių), kuri suteikia galimybę
Paskolos gavėjui ateityje pasinaudoti nepakitusia joje laikoma informacija ir galimybę jam skirtą informaciją laikyti tiek laiko,
kiek reikia pagal informacijos paskirtį, ir taip, kad ja būtų galima pasinaudoti ateityje ir kad būtų galima laikomą informaciją
atkurti jos nepakeičiant;
1.20.
Portalas – Organizatoriaus prižiūrima ir administruojama tarpusavio skolinimo sistema, veikianti adresu www.finbee.lt,
kurios pagalba Vartotojai, tinkamai užpildę Paraiškas ir gavę patvirtinimą iš Organizatoriaus, dalyvaudami aukcionuose gali
skolintis iš kitų Vartotojų arba investuoti į kitų Vartotojų Paskolas. Organizatorius administruoja Portalo veiklą;
1.21.
Reikalavimo teisė – Skolintojo reikalavimo teisė (kreditorinis reikalavimas) Paskolos gavėjui pagal Paskolos sutartį, kurios
dydis nurodomas Siūlyme (Specialiojoje dalyje) su visomis su ja susijusiomis ar iš jos kylančiomis teisėmis;
1.22.
Skolintojas (Paskolos davėjas) – tinkamai identifikuotas Portalo Vartotojas, teikiantis Siūlymus Paskolos gavėjams ir
skolinantis jiems savo lėšas laikantis Naudojimosi sutarties, Paskolos sutarties bei kitų Portale nustatytų sąlygų;
1.23.
Skolintojų paskolinta suma – suma, kuri pagal Paskolos gavėjo Paraišką buvo sufinansuota Skolintojų Portalo Aukcione ir
kurią Paskolos gavėjas akceptavo. Skolintojų paskolintą sumą sudaro Paskolos suma ir Sutarties sudarymo mokestis.
1.24.
Siūlymas – Skolintojo pateiktas dokumentas (oferta), kuriuo jis sutinka skolinti lėšas Paskolos gavėjui Paraiškoje
nurodytomis sąlygomis. Paskolos gavėjui priėmus tokį (-ius) Siūlymą (-us), sudaroma Paskolos sutartis;
1.25.
Standartinė informacija – informacija, kurią Organizatorius pateikia Paskolos gavėjui remiantis VKĮ 1 priede pateikta
Standartinės informacijos apie vartojimo kreditą lentelės forma tam, kad šis galėtų palyginti skirtingus pasiūlymus, siekdamas
priimti pagrįstą sprendimą dėl Sutarties sudarymo;
1.26.
Specialiosios sąlygos – Paskolos gavėjo pateikta ir Organizatoriaus patvirtinta Paraiška, Skolintojo Siūlymas, Paskolos
gavėjo akceptas, Paskolos grąžinimo grafikas;
1.27.
Sutarties (Paskolos) sudarymo mokestis – Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas Paskolos sutarties
sudarymo mokestis, Paskolos gavėjo mokamas Organizatoriui, apimantis ir Kreditingumo vertinimo mokestį. Sutarties sudarymo
mokestis apskaičiuojamas nuo Skolintojų paskolintos sumos. Sutarties sudarymo mokestis apskaičiuojamas procentais nuo
Skolintojų paskolintos sumos. Sutarties sudarymo mokesčio dydis nurodomas specialiosiose paskolos sąlygose. Sutarties
sudarymo mokestis yra atskaitomas Paskolos išmokėjimo metu. Sutarties sudarymo mokestis negali būti neigiamas, t.y. jei
Kreditingumo vertinimo mokesčiui būtų taikoma nuolaida, tos nuolaidos dydį atėmus iš Sutarties sudarymo mokesčio, likusi
suma negali būti mažesnė, nei 0;
1.28.
Sutartis arba Paskolos sutartis – ši per Portalą www.finbee.lt tarp Paskolos gavėjo ir Skolintojo (-jų) sudaryta sutartis, kuria
Šalys susitaria dėl Paskolos teikimo tvarkos ir sąlygų ir kurios pagrindu: Skolintojas suteikia paskolą pagal sutarties sąlygas
Paskolos gavėjui, o Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą paskolą ir sumokėti visus su gavimu susijusius mokėjimus
(Paslaugų įkainiai, Palūkanos ir kt.). Vartotojams yra žinoma, kad visi bendru Vartotojų sutarimu padaryti Paskolos sutarties
pakeitimai ir priedai tampa neatskiriama Paskolos sutarties dalimi ir Paskolos sutarties Šalims turi privalomą galią. Paskola
Naudojimosi sutartyje taip pat laikomas vartojimo kreditas, kuris pagal vartojimo kredito sutartį suteikiamas Vartotojo (Paskolos
gavėjo), jo šeimos ar asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su Vartotojo profesine veikla, tenkinti. Tiek paskolos, tiek
vartojimo sutartį sudaro Specialiosios sąlygos (Organizatoriaus patvirtinta Paraiška, Skolintojo Siūlymas, Paskolos gavėjo
akceptas, Paskolos grąžinimo grafikas) bei Bendrosios sąlygos;
1.29.
Taisyklės – Organizatoriaus Paskolos gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisyklės su pakeitimais ir
papildymais;

1.30.
Vartotojas – Portalo narys, kuris yra Skolintojas arba Paskolos gavėjas, sutikęs su Naudojimosi sutartimi, pagal jos sąlygas
užsiregistravęs Portale bei atitinkamai patvirtintas Organizatoriaus;
1.31.
Vartotojo savitarnos sistema – Vartotojo individuali paskyra, apsaugota unikaliu slaptažodžiu (kurį Klientas susikuria iš
rekomenduojamo skaitmenų ir simbolių derinio), skirta Vartotojui vykdyti įvairius veiksmus Portale, t. y. teikti Paraiškas ir
Siūlymus, skolinti pinigus, sudaryti Paskolos sutartis, matyti Vartotojo atliktų veiksmų istoriją, gauti Organizatoriaus pranešimus
ir kt. būdais valdyti savo paskyrą.
1.32.
VKĮ – Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas.
1.33.
Aiškinant šią Sutartį, kiekvieną dokumentą, sudarantį Sutartį, ir kiekvieną papildomą sandorį, susijusį su Sutartimi, laikomasi
tokių nuostatų:
1.33.1. žodžiai, Sutartyje pateikti vienaskaita, turi ir daugiskaitos reikšmę, ir atvirkščiai;
1.33.2. šiame skyriuje išdėstytos sąvokos turi būti taikomos vykdant bei aiškinant Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas;
1.33.3. VKĮ apibrėžtos sąvokos Bendrosiose sąlygose turi tas pačias reikšmes, nebent aiškiai jose nurodoma kitaip.
2.

PASKOLOS GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Paskolos gavėjas įsipareigoja:
2.1.1. mokėti įmokas pagal Paskolos grąžinimo grafiką;
2.1.2. suteikti Organizatoriaus prašomą teisingą ir išsamią informaciją, būtiną Paskolos gavėjo kreditingumui vertinti, atskleisti
visas reikšmingas aplinkybes, galinčias turėti įtakos jo kreditingumui, įskaitant informaciją apie gaunamas pajamas, turimus
finansinius įsipareigojimus kitiems kreditoriams, kitas sąlygas, ateityje galinčias mažinti Paskolos gavėjo pajamas ar kitas
reikšmingas aplinkybes;
2.1.3. nedelsiant, bet ne vėliau negu per 3 kalendorines dienas raštu informuoti Organizatorių (nuo 4 vėlavimo dienos
pradedamos skaičiuoti vėlavimo palūkanos bei Atsiskaitymo rizikos valdymo mokestis), jei: (i) Paskolos gavėjas dėl tam tikrų
aplinkybių negali ar negalės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį; (ii) atsirado ar atsiras aplinkybių, dėl kurių pablogėja ar
gali pablogėti Paskolos gavėjo finansinė ateitis (pvz., Paskolos gavėjas prisiėmė naujus skolinius įsipareigojimus (būsto kreditas,
vartojimo kreditas, lizingas ir pan.); (iii) pasikeičia Paskolos gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, kontaktinis
adresas, telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, kurie buvo nurodyti Organizatoriui. Pažeidus (iii) punkto
reikalavimus Paskolos gavėjas prisiima Organizatoriaus siunčiamų pranešimų, įspėjimų ir kitokios komunikacijos negavimo
riziką, o Organizatorius laikomas tinkamai pranešęs, įspėjęs ar informavęs Paskolos gavėją. Pažymėtina, kad informavimas
apie vėlavimą Paskolos gavėjo neatleidžia nuo privalomų papildomų mokėjimų – vėlavimo palūkanų, Atsiskaitymo rizikos
valdymo mokesčio ir kitų mokėjimo;
2.1.4. neatskleisti Vartotojo unikalaus slaptažodžio, leidžiančio prisijungti prie Vartotojo sistemos;
2.1.5. nedelsiant informuoti Organizatorių, jeigu trečiajam asmeniui tapo žinomas arba Paskolos gavėjas turi įtarimų, kad gali
tapti žinomas Vartotojo unikalus slaptažodis;
2.1.6. be Organizatoriaus sutikimo neperleisti iš Sutarties kylančių teisių ir pareigų;
2.1.7. vykdyti kitas šioje Sutartyje numatytas pareigas.
2.2. Paskolos gavėjas turi teisę:
2.2.1. nemokamai gauti Sutarties projektą;
2.2.2. bet kada Sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai gauti Paskolos grąžinimo grafiką;
2.2.3. nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka;
2.2.4. atsisakyti per 14 dienų Sutarties joje nustatyta tvarka;
2.2.5. grąžinti Paskolą anksčiau nustatyto termino.
2.3. Paskolos gavėjas pareiškia ir patvirtina, kad:
2.3.1. Paskolos gavėjo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;
2.3.2. iki šios Sutarties sudarymo jam buvo pateikta Patvarioje laikmenoje Standartinė informacija ir visa kita reikiama informacija
Sutarčiai sudaryti;
2.3.3. Paskolos gavėjas atidžiai perskaitė https://finbee.lt/ paskelbtą gautą Standartinę informaciją iki šios Sutarties sudarymo
momento, ją suprato ir klausimų ar pastabų neturi;
2.3.4. iki šios Sutarties sudarymo momento Paskolos gavėjas atidžiai susipažino su https://finbee.lt/ paskelbta Naudojimosi
sutartimi, įskaitant Privatumo politiką ir sutiko su Naudojimosi sutarties ir Privatumo politikos sąlygomis;
2.3.5. sutinka mokėti Organizatoriui Specialiosiose sąlygose nurodytus mokesčius iki Sutarties termino pabaigos.
2.3.6. susipažino su Organizatoriaus taikomais Paslaugų įkainiais, viešai skelbiamais Portale, ir sutinka juos mokėti;
2.3.7. Paskolos gavėjas susipažino su Sutarties sąlygomis, jas supranta, o atlikdamas šioje Sutartyje nurodytus veiksmus aiškiai
pareiškia, jog su Sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti;
2.3.8. Paskolos gavėjas sprendimą sudaryti Sutartį priėmė ramiai, apgalvotai bei atsakingai, ir pareiškia, kad turėjo ir galėjo
konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl Sutarties sudarymo ir joje nurodytų įsipareigojimų vykdymo;

2.3.9. Paskolos gavėjas yra pajėgus prisiimti konkretų šioje Sutartyje nustatytą finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais
finansiniais įsipareigojimais Paskolos gavėjas yra pajėgus vykdyti;
2.3.10. Paskolos gavėjas yra mokus ir jam nėra žinomų kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo mokumą taip, kad jis
negalėtų vykdyti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų;
2.3.11. Paskolos gavėjo Sutartimi prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų,
neprieštarauja teisei, sandorio, kurio šalimi yra Paskolos gavėjas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo
organo sprendimui, kuris taikytinas Paskolos gavėjui, o ši Sutartis yra sudaryta gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų
reikalaujamus sutikimus ar leidimus, jeigu tokie yra reikalingi ar juos tinkamai informavus.
2.4. Šioje Sutartyje neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Naudojimosi sutartimi.
3.

SUTARTIES SUDARYMAS. (PARAIŠKA. AUKCIONAS. SUTARTIES SUDARYMAS. LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS)

3.1. Ši Sutartis yra laikoma daugiašaliu paskolos sandoriu, jei daugiau nei vienas Skolintojas skolina lėšas Paskolos gavėjui pagal šią
Paraišką aukciono metu.
3.2. AUKCIONAS: Aukcioną laimi tie Skolintojai, kurie pirmi iki nustatyto termino pabaigos arba Paskolos gavėjo akceptavimo
greičiausiai pateikia savo pasiūlymą, su sąlyga, kad Paskolos gavėjui bendrai bus pasiūlyta visa Paskolos suma ir bus akceptuoti
Paskolos gavėjo. Portalo Naudojimosi sutartyje nustatytais atvejais Paskolos gavėjas gali priimti ir mažesnę sumą, nei nurodyta
Paraiškoje – t.y. kai per Aukciono terminą visa suma nėra sufinansuojama arba Paskolos gavėjas nutaria sudaryti Paskolos sutartį
anksčiau, nei baigiasi Aukcionas.
3.3. Kreiptis su Paraiška į Organizatorių turi teisę bet kuris asmuo, kuris yra Portalo Vartotojas.
3.4. Paskolai gauti Paskolos gavėjas privalo šioje Sutartyje ir Naudojimosi sutartyje nustatyta tvarka bei sąlygomis tinkamai pateikti
Paraišką Paskolai gauti, o Organizatorius, vertindamas Paskolos gavėjo kreditingumą, gali Paraišką patvirtinti arba atmesti.
Organizatorius, patvirtinęs Paraišką, patalpina ją į aukcioną.
3.5. Organizatorius, remdamasis Taisyklėmis, gali patvirtinti Paraišką, jeigu toks Paraiškos patvirtinimas nepažeis atsakingojo
skolinimo principų.
3.6. Paraišką Paskolos gavėjas gali teikti tik iš anksto susipažinęs su Standartine informacija Portale. Pateikdamas Paraišką Paskolos
gavėjas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę informaciją iki Paraiškos pateikimo ir ją suprato. Paraiška gali būti
pateikta a) elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant Portale esančią Paraišką, b) užpildant popierinę Paraiškos formą ir
pasirašant ją ranka bei įteikiant Organizatoriui, c) užpildant Paraišką per tarpininką (tiek elektroniniu būdu, tiek popierinę
formą), d) pateikiant Paraišką per Paskolų palyginimo platformas ir panašias paslaugas teikiančius tarpininkus, kai užklausos
pagal užpildytas Paraiškas teikiamos iš karto kelioms paskolas išduodančioms bendrovėms.
3.7. Šalys susitaria, kad Paraiškos pateikimo metu Paskolos gavėjo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS
žinutės išklotinė, Vartotojo numeris, Paskolos gavėjo Vartotojo savitarnos sistemos duomenys, Paskolos gavėjo pavedimai,
Vartotojo ar Portalo elektroniniai laiškai, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Portalo išrašas apie Paskolos gavėjo
veiksmus Vartotojo savitarnos sistemoje jo paskyroje Portale ir kiti veiksmai, galintys įrodyti, kad Vartotojas sutiko su
nurodytomis sąlygomis ir laisva valia patvirtino savo sutikimą), yra laikomi Paskolos gavėjo parašu, turinčiu Lietuvos Respublikos
Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatyme įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška,
Siūlymas, Paskolos gavėjo akceptas ir jų pagrindu sudaryta Sutartis, pagal kurią Paskolos gavėjui yra pervedama Paskolos suma,
yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas
Paskolos gavėjo parašu kiekviename jo lape.
3.8. Gavęs Paraišką, Organizatorius įvertina Paskolos gavėjo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes vadovaudamasis Taisyklėmis, ir
(i) patvirtina Paraišką ir perkelia ją į aukcioną arba (ii) atmeta Paraišką. Jei Paraiška yra atmetama remiantis Paskolos gavėjo
kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose metu gautais rezultatais, Organizatorius nedelsdamas ir
nemokamai informuoja Paskolos gavėją (tik Paskolos gavėjui paprašius pateikti šią informaciją) apie šio patikrinimo rezultatus
ir pateikia informaciją apie registrus ir informacines sistemas, kuriose atliktas Paskolos gavėjo kreditingumo vertinimas.
3.9. Paskolos dydis ir terminas yra nustatomi pagal Paskolos gavėjo pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, Organizatoriaus Taisykles,
Portale bei kituose šaltiniuose paskelbtas minimalias ir maksimalias ribas, o taip pat atsižvelgiant į Paskolos gavėjo kreditingumo
vertinimo bei aukciono rezultatus.
3.10.
Paskolos gavėjas gali kreiptis į Organizatorių dėl Paskolos įmokų atidėjimo tik išimtiniais, teisės aktuose bei Naudojimosi
sutartyje nustatytais atvejais.
3.11.
Paskolos gavėjas gali teikti papildomą paraišką aukcionui ir jam gali būti suteikiama papildoma Paskola naudojantis Portalu,
tačiau tai laikoma atskira Paskolos sutartimi, ir Organizatorius atlieka atskirą Paskolos gavėjo kreditingumo vertinimą. Papildoma
Paskolos sutartimi nėra laikomas įmokų atidėjimas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
3.12.
Organizatorius turi teisę atsisakyti svarstyti papildomą Paskolos gavėjo pateiktą Paraišką, prašymą dėl įmokų atidėjimo,
jeigu Paskolos gavėjas yra pažeidęs šios Sutarties ar kitų su Skolintojais ar Organizatoriumi sudarytų sandorių sąlygas.
3.13.
Pasibaigus Aukcionui ir Paskolos gavėjui akceptavus Skolintojų (-ių) siūlymus, Organizatorius atlieka šiuos veiksmus: (i)
priskiria Paskolos sutarčiai unikalų jos identifikacinį numerį; (ii) Paskolos gavėjui suformuoja aktualų Paskolos grąžinimo grafiką,

(iii) perveda Sutarties sudarymo mokestį Organizatoriui (iv) įskaito lėšas iš Skolintojų (Paskolos sumą) į Paskolos gavėjo paskyroje
esančią Elektroninių pinigų sąskaitą ir suformuoja mokėjimą iš Paskolos gavėjo paskyros į jo nurodytą banko sąskaitą. Jei
Paskolos sutartis sudaroma refinansavimo tikslu – Organizatorius, gavęs iš Paskolos gavėjo tikslias paskolos sumas kitose
bendrovėse iš Paskolos gavėjo, pirmiausia atlieka pavedimus tiesiai toms paskolas išdavusioms bendrovėms ir tik tuomet likusią
Paskolos sumą perveda Paskolos gavėjui. Paskolos sutartis ir jos priedai patalpinami Paskolos gavėjo paskyroje Portale.
3.14.
Organizatorius apie priimtus sprendimus patvirtinti (nepatvirtinti) Paraiškas, aukcioną informuoja Paskolos gavėją
siųsdamas pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindamas į Organizatoriaus duomenų bazėje
registruotą Paskolos gavėjo mobiliojo telefono numerį ir (arba) pateikdamas pranešimą Paskolos gavėjui Vartotojo paskyroje.
3.15.
Pasibaigus Aukciono terminui, Paskolos gavėjas informuojamas apie sufinansuotą Paraišką ir tuomet jam išmokama
Paskolos suma, išskyrus tuos atvejus, kai Paskolos gavėjas atsisako Paskolos.
3.16.
Organizatorius užtikrina, kad Skolintojo vienam Paskolos gavėjui Portale suteiktų ir negrąžintų vartojimo kreditų (Paskolų)
bendra suma negali viršyti 500 eurų.
3.17.
Sudarius Sutartį, Paskolos suma yra išmokama Paskolos gavėjui į Paskolos gavėjo banko sąskaitą. Paskolos gavėjui Paskolos
suma išmokama ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo to momento, kai Paskola yra pilnai sufinansuojama Aukcione ir tik
po to, kai Paskolos gavėjas pateikė visą reikiamą informaciją Paskolos sumos išmokėjimui – 0,01 EUR pavedimas, informacija
apie refinansuojamas paskolas ir kita būtina informacija.
3.18.
Paskolos davėjas suteikia įgaliojimus (paveda) Organizatoriui išmokėti Paskolos sumą iš Paskolos davėjo Elektroninių pinigų
sąskaitos į Paskolos gavėjo banko sąskaitą. Paskolos davėjo įgaliojimo suteikimas Organizatoriui paskirstyti lėšas Depozitinėje
sąskaitoje yra esminė šios Sutarties sąlyga, be kurios Organizatorius nebūtų ̨sudaręs Sutarties.
3.19.
Organizatorius turi teisę sustabdyti arba nutraukti Paskolos sumos išmokėjimą, jeigu Paskolos gavėjas nurodė neteisingus
duomenis, būtinus išmokėjimui atlikti, arba tapo žinomos aplinkybės, dėl kurių sumažėja Paskolos gavėjo kreditingumas.
3.20.
Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už Paskolos sumos įskaitymą į Paskolos gavėjo banko sąskaitą (jei
tokių būtų) sumoka Paskolos gavėjas, išskyrus Sutarties sudarymo mokestį, kurį atskaito ir perveda Organizatoriui pats
Organizatorius Paskolos sumos išmokėjimo metu.
3.21.
Atskiru Paskolos gavėjo prašymu paskolos suma ar jos dalis refinansavimo atveju gali būti išmokama tiesiai Paskolos gavėjo
nurodytiems kreditoriams. Tokiu atveju Paskolos gavėjas privalo nurodyti informaciją apie kreditorių, grąžinamos paskolos sumą
(pervedimo sumą), banko sąskaitos numerį, mokėjimo paskirtį, jei tokia turi būti nurodyta pagal kreditoriaus nurodymą.
4.

PASKOLOS GRĄŽINIMAS

4.1. Paskolos gavėjas grąžina Paskolos sumą dalimis laikydamasis Paskolos grąžinimo grafike nustatytų terminų bei kitų
įsipareigojimų, numatytų Sutartyje.
4.2. Paskolos gavėjas taip pat privalo mokėti Palūkanas ir kitus mokesčius, sudarančius Bendrą Paskolos kainą, laikydamasis Paskolos
grąžinimo grafike nustatytų terminų.
4.3. Paskolos gavėjas grąžina Paskolos sumos dalį ir atlieka kitus mokėjimus pagal Sutartį į Sutartyje nurodytą banko sąskaitą, o
Organizatorius lėšas nurašo nuo Paskolos gavėjo elektroninių pinigų sąskaitos.
4.4. Paskolos gavėjas suteikia įgaliojimus (paveda) Organizatoriui atlikti Paskolos gavėjo lėšų skirstymą Paskolos gavėjo elektroninių
pinigų sąskaitoje Skolintojams pagal Sutartį į Skolintojams priklausančių elektroninių pinigų sąskaitas. Paskolos gavėjo įgaliojimo
(pavedimo) suteikimas Organizatoriui paskirstyti lėšas Paskolos gavėjo elektroninių pinigų sąskaitoje Skolintojams pagal Sutartį
į Skolintojams priklausančias elektroninių pinigų sąskaitas yra esminė šios Paskolos sutarties sąlyga, be kurios Organizatorius
nebūtų sudaręs Sutarties, ir reikalinga Organizatoriui užtikrinti, kad Paskolos gavėjas tinkamai vykdys savo prisiimtus
įsipareigojimus.
4.5. Paskolos grąžinimo grafikas yra neatskiriama šios Sutarties dalis, kurį Organizatorius sugeneruoja po aukciono pabaigos ir
kuriame yra nurodyti Paskolos gavėjo mokėjimai (įmokos) ir terminai. Neatskiriama Sutarties dalimi yra ir bet kokie atskiri
susitarimai, sudaryti su Organizatoriumi užtikrinant Sutarties vykdymą ir atstovaujant Skolintojo (jų) interesus, įskaitant, bet
neapsiribojant – naujas Paskolos grąžinimo grafikas ar taikos sutartis.
4.6. Paskolos gavėjo mokėjimo prievolė yra laikoma įvykdyta tuo momentu, kai mokama suma yra įskaitoma Skolintojams jų
elektroninių pinigų sąskaitose. Mokėjimo grafiko dieną Organizatoriaus Portalo sistema automatiškai nuskaito Paskolos gavėjo
lėšas, esančias jo elektroninių pinigų sąskaitoje, ir paskirsto gautas lėšas Skolintojams į jų Elektroninių pinigų sąskaitas.
4.7. Iš Paskolos gavėjo nuskaitomos sumos paskirstomos tokia tvarka: (i) Administravimo mokestis, (ii) kiti Organizatoriaus
mokesčiai, (iii) Palūkanos, (iv) Sutarties sudarymo mokesčio grąžinimas investuotojams, (v) grąžinama Paskolos sumos dalis
(pirmiausiai tai jos daliai, kuri turėjo būti grąžinama anksčiau). Pradelsusio mokėti įmokas Paskolos gavėjo įsipareigojimai, gavus
pinigines lėšas iš Paskolos gavėjo, yra įskaičiuojami tokia tvarka: (i) pirma eile – Skolintojams priklausančios Palūkanos nuo
vėluojamos grąžinti Paskolos sumos; (ii) antra eile – Administravimo mokestis; (iii) trečia eile – Skolintojams priklausančios
Palūkanos, tuomet Sutarties sudarymo mokesčio grąžinimas ir paskiausiai – Paskolos dalis. Tais atvejais, jeigu buvo perduotas
įsipareigojimų išieškojimas priverstine tvarka – pirma eile yra kompensuojamos visos Organizatoriaus išlaidos, susijusios su

reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, išieškojimu ir pan. Tik padengus šias išlaidas, pradedamas dengti įsiskolinimas pagal
aukščiau šiame punkte nustatytą tvarką.
4.8. Paskolos gavėjas įsipareigoja atlyginti visas Organizatoriaus patirtas išieškojimo išlaidas (susijusias su skolų išieškojimo įmonių
mokesčiais, žyminiu mokesčiu, bylos nagrinėjimu teisme, advokatų bei advokatų padėjėjų pagalba ruošiant ieškinius ar atliekant
kitus procesinius veiksmus, korespondencijos, ekspertų, specialistų, teismo sprendimų vykdymo išlaidomis ir pan.), tuo atveju,
jeigu Sutartis nutraukiama dėl Paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymo ir kitų šioje Sutartyje ir Naudojimosi sąlygose nurodytų
priežasčių ir Organizatorius iš Skolintojų perima Reikalavimo teisę.
4.9. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį yra atliekami eurais.
4.10.
Atsiskaitymo rizikos valdymo mokesčiui taikoma nuolaida tik apibrėžtu laikotarpiu (t. y. kaip išskirtinai riboto galiojimo
pasiūlymai Organizatoriaus klientams) ir tik Paskolos gavėjui tinkamai ir laiku mokant mėnesines įmokas pagal Paskolos
grąžinimo grafiką. Jei Paskolos gavėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį, t. y. vėluoja mokėti bent vieną mėnesinę
įmoką pagal Paskolos grąžinimo grafiką daugiau nei 3 (tris) darbo dienas, Atsiskaitymo rizikos valdymo mokesčiui nuolaida nėra
taikoma tą mėnesį, kurį Paskolos gavėjas vėluoja sumokėti mėnesinę įmoką. Šalys susitaria, kad Paskolos gavėjui pradėjus
mokėti įmokas pagal Paskolos grąžinimo grafiką, Organizatorius turi teisę vėl pradėti taikyti nuolaidą Atsiskaitymo rizikos
valdymo mokesčiui. Vėlavimo (Skolintojams priklausančios palūkanos, skaičiuojamos nuo negrąžintos Paskolos sumos) bei kitos
palūkanos papildomai taip pat skaičiuojamos tol, kol yra Paskolos gavėjo vėlavimas mokėti įmoką (-as).
4.11.
Paskolos gavėjas, norėdamas iš anksto padengti visą Paskolos sumą, privalo raštu arba elektroniniu paštu kreiptis į
Organizatorių ir informuoti jį, kurią dieną pageidauja padengti visą Paskolos sumą (tuomet Organizatorius gali tiksliai
apskaičiuoti ir informuoti Paskolos gavėją, kokia yra pilna mokėtina suma nurodytai dienai – tokią infrormaciją Organizatorius
įsipareigoja pateikti per 3 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos). Organizatoriaus nurodyta suma galioja 3 darbo dienas
nuo prašymo gavimo dienos.
4.12.
Įmokų mokėjimas gali būti atidėtas tik tais atvejais, kai a) Paskolos gavėjas įrodo, jog įmokos nėra mokamos ir būtinas jų
atidėjimas dėl nenugalimos jėgos (force majeure), t. y. dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti
Paskolos sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui; b) tai galima arba
privaloma dėl teisės aktuose nustatytų išimčių; c) yra iš anksto susitarta tarp Paskolos gavėjo, Skolintojo (-ų) bei Organizatoriaus.
Galutinis sprendimas dėl įmokų atidėjimo yra išimtinė Organizatoriaus teisė, tačiau net ir atsižvelgęs į visas aplinkybes,
Organizatorius turi teisę neatidėti įmokų mokėjimo (išskyrus imperatyviomis teisės normomis nurodytais atvejais).
5.

PALŪKANŲ NORMA

5.1. Už naudojimąsi Paskolos suma, Paskolos gavėjas privalo mokėti Palūkanas, kurias apskaičiuoja Organizatorius ir procentine
išraiška pateikia šios Sutarties Specialiosiose sąlygose.
5.2. Palūkanas Organizatorius apskaičiuoja ir nurodo Specialiosiose sąlygose laikydamas, jog Paskolos gavėjas grąžins Paskolą,
Palūkanas bei mokės Administravimo mokestį (ir kitus, jei tokių būtų) laikydamasis Paskolos grąžinimo grafiko, nustatyto
Specialiojoje dalyje.
5.3. Palūkanos skaičiuojamos nuo Paskolos sumos išmokėjimo Paskolos gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visa Paskola yra
faktiškai sugrąžinama Skolintojams.
5.4. Skaičiuojant Palūkanas bus laikoma, kad metai turi 360 (tris šimtus šešiasdešimt) dienų, o mėnuo – 30 (trisdešimt) dienų.
6. BENDROS PASKOLOS KAINOS METINĖS NORMOS IR BENDROS PASKOLOS GAVĖJO MOKAMOS SUMOS APSKAIČIAVIMAS
6.1. Organizatoriaus išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti, išsaugoti ir (ar) įgyvendinti savo ir (ar) Skolintojų pažeistas teises
pagal Sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant, priminimo žinučių ir laiškų Paskolos gavėjui siuntimo išlaidos, išlaidos trečiųjų
asmenų paslaugoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos), kurios nėra žinomos Organizatoriui iš anksto, nėra įskaičiuojamos į
Bendrą Paskolos kainą ir, jei Skolintojas patiria šias išlaidas, turi būti atlyginamos teisės aktų nustatyta tvarka. Organizatorius
turi teisę perduoti išieškojimą iš Paskolos gavėjo skolų išieškojimo bendrovėms.
6.2. Bendros Paskolos kainos metinė norma skaičiuojama darant prielaidą, kad Sutartis galios sutartą laikotarpį ir Sutarties šalys
vykdys savo įsipareigojimus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.
7.

SUTARTIES PAŽEIDIMAS

7.1. Paskolos gavėjui neįvykdžius prievolės laiku sumokėti įmoką, Palūkanas ir kitus mokėjimus pagal Paskolos grąžinimo grafiką,
Specialiąsias sąlygas ar Sutartį, Specialiosiose sąlygose nurodytos Palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo įmokos dalies, kurią
sudaro Paskolos suma kaip atlyginimas už naudojimąsi Paskolos suma iki sutarties termino pabaigos. Visiška skolos sumokėjimo
diena yra laikoma Organizatoriaus darbo diena, kurią laiku neapmokėta suma yra įskaitoma Organizatoriaus ir yra pilnai
padengiama visa skola, ją išmokant Skolintojams.

7.2. Paskolos gavėjas yra informuotas ir sutinka, kad jam delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų pagal šią
Sutartį, Organizatorius turi teisę, prieš tai Patvariojoje laikmenoje informavęs Paskolos gavėją Portalo duomenų bazėje esančiu
Paskolos gavėjo el. paštu, teikti informaciją apie Paskolos gavėjo tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y.
finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės
kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kreditų
biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir
komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Paskolos gavėjo informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų –
įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą, bei kitiems jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams ir visiems kitiems
teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.
7.3. Paskolos gavėjui pažeidus prievolę vykdyti mokėjimus pagal Sutartį laiku ir delsiant atlikti mokėjimą daugiau kaip 45
kalendorines dienas, Organizatorius turi teisę kreiptis į skolos išieškojimo įmonę dėl tarpininkavimo susigrąžinant įsiskolinimą
(Paskolą ar jos dalį, Palūkanas ir (ar) kitas mokėtinas sumas pagal Sutartį).
7.4. Organizatorius ir Skolintojas nėra laikomas atsakingu už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą bei neatsako
už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo,
elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, tame tarpe bankinės sistemos ir internetines bankininkystes, sutrikimų,
kurie įvyko ne dėl Organizatoriaus ar Skolintojo kaltės, o tretieji asmenys, dėl kurių veiksmų įvyko Sutarties pažeidimas, yra
nesusiję su Skolintoju, ir Skolintojas negalėjo jų veiksmų numatyti ar jų kontroliuoti.
7.5. Pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais Paskolos gavėjui taikomos netesybos (delspinigiai) ir yra lygios 0,05 procento pradelstos
sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Netesybos (delspinigiai) negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų
laikotarpį kiekvienai vėluojančiai įmokai. Nutraukus Paskolos sutartį su Paskolos gavėju, Paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti 18
procentų kompensuojamasias palūkanas už naudojimąsi pinigais iki visiško skolos grąžinimo.
8.

SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
8.2. Sutartis gali būti pakeista, papildyta tik atskiru Šalių susitarimu.
8.3. Nepažeidžiant Sutarties 8.2. p. Organizatorius taip pat gali vienašališkai pakeisti šią Sutartį, jei: (i) tai būtina pagal priežiūros
institucijos nurodymus; (ii) keičiant Portalo technologinius sprendinius ar (iii) esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie
pakeitimai neblogina Paskolos gavėjo teisinės padėties. Bet kuriuo atveju nesutinkantis su pakeitimais Paskolos gavėjas turi
teisę atsisakyti šios Sutarties grąžinant visą Paskolą ir atliekant visus mokėjimus pagal Sutartį.
8.4. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu arba vienašališkai Sutartyje numatytais atvejais.
SUTARTIES ATSISAKYMAS APSISPRENDIMO LAIKOTARPIU
8.5. Paskolos gavėjas turi teisę Apsisprendimo laikotarpiu (t. y. per 2 kalendorines dienas nuo Paskolos išmokėjimo), nenurodydamas
priežasties, atsisakyti Sutarties ir grąžinti visą gautą Paskolos sumą į Elektroninių pinigų įstaigos sąskaitą nemokėdamas Palūkanų
ir jokių kitų mokesčių pagal Sutartį.
8.6. Paskolos gavėjas, norėdamas Apsisprendimo laikotarpiu pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, ne vėliau kaip iki šio laikotarpio
pabaigos praneša apie tai Organizatoriui pranešimu, pateiktu Patvariojoje laikmenoje (t. y. pranešimas siunčiamas Specialiosiose
sąlygose nurodytu Organizatoriaus elektroniniu ir grąžina Organizatoriui Paskolos gavėjui išmokėtą Paskolos sumą. Tokiu atveju
Organizatorius neturi teisės iš Paskolos gavėjo reikalauti Palūkanų ar jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Jeigu Paskolos
gavėjas yra sumokėjęs Organizatoriui kokius nors su Sutarties sudarymu susijusius mokesčius, Organizatorius grąžina sumokėtas
sumas Paskolos gavėjui per 5 darbo dienas nuo visos Paskolos grąžinimo dienos.
SUTARTIES ATSISAKYMAS PER 14 DIENŲ
8.7. Paskolos gavėjas, nenurodydamas priežasties, turi teisę atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo
dienos. Jeigu Paskolos gavėjas nori pasinaudoti šia teise, jis privalo:
8.7.1. per aukščiau nurodytą terminą pranešti Organizatoriui apie Sutarties atsisakymą elektroniniu paštu arba registruotu laišku
Organizatoriaus buveinės adresu. Jeigu grąžinta suma Organizatoriui buvo pervesta iš anksto nepranešus apie Sutarties
atsisakymą, toks pranešimas Organizatoriui turi būti pateikiamas per 48 valandas nuo Paskolos grąžinimo momento; ir
8.7.2. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo
Organizatoriui dienos, pavedimu į Elektroninių pinigų įstaigos sąskaitą grąžinti Skolintojams Paskolą ir Palūkanas, susikaupusias
nuo dienos, kurią buvo išmokėta Paskola, iki Paskolos grąžinimo dienos. Šios Palūkanos apskaičiuojamos pagal Sutartyje
numatytą Palūkanų normą. Sutarties atsisakymo atveju Paskolos davėjas neturi teisės iš Paskolos gavėjo gauti jokios kitos
kompensacijos, išskyrus kompensaciją už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius.

8.8. Sutarties atsisakymo atveju Organizatorius turi teisę Paskolos gavėjui pritaikyti kompensacinį mokestį už viešojo administravimo
įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius. Jeigu Paskolos gavėjas yra sumokėjęs Organizatoriui kokius nors su Sutarties
sudarymu susijusius mokesčius ar kitus mokėjimus, Paskolos gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad Organizatorius, grąžindamas
Paskolos gavėjui priklausančias sumas, išskaitytų šiame Sutarties punkte nurodytą kompensacinį mokestį, o likusią sumą
sumokėtų Paskolos gavėjui per 5 darbo dienas.
ORGANIZATORIAUS TEISĖ VIENAŠALIŠKAI NUTRAUKTI SUTARTĮ
8.9. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti, kad Paskolos gavėjas prieš Paskolos grąžinimo terminą
sumokėtų visą Paskolos sumą, iki grąžinimo dienos priskaičiuotas Palūkanas, iki Sutarties nutraukimo priskaičiuotus, bei
nesumokėtus mokesčius, taikomus pagal Sutartį bei kitas išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei
skolos administravimu, jeigu yra visos šios sąlygos:
8.9.1. Paskolos gavėjas yra Patvarioje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuotas apie pradelstą mokėjimą;
8.9.2. mokėjimas pradelstas ilgiau kaip 1 mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų negrąžintos Paskolos sumos arba
mokėjimas yra pradelstas daugiau kaip 3 mėnesius iš eilės;
8.9.3. pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per 2 savaites nuo papildomo Patvariojoje laikmenoje parengto rašytinio
pranešimo įteikimo Paskolos gavėjui dienos.
8.10.
Laikoma, kad Organizatoriaus reikalavimas Paskolos gavėjo sumokėti Paskolą prieš terminą 8.9. p. nurodytomis sąlygomis,
yra prilyginamas pranešimui apie vienašalį Sutarties nutraukimą, t. y. Organizatoriaus reikalavimas pagal savo esmę yra kartu ir
pareiškimas dėl vienašališko Sutarties nutraukimo/numatomo nutraukimo. Nutraukus Sutartį Paskolos gavėjui išsiunčiamas tai
konstatuojantis pranešimas.
8.11.
Sutarties nutraukimas įsigalioja pranešimo apie Sutarties nutraukimą įteikimo Paskolos gavėjui dieną. Iki Sutarties
nutraukimo termino suėjimo Paskolos gavėjas privalo sugrąžinti visą Paskolą, iki grąžinimo dienos priskaičiuotas Palūkanas, iki
Sutarties nutraukimo priskaičiuotus, bet nesumokėtus mokesčius, taikomus pagal Sutartį. Sutarties nutraukimas nesustabdo
Palūkanų skaičiavimo bei Administravimo mokesčio skaičiavimo - Palūkanos ir Administravimo mokestis skaičiuojami iki
Sutarties termino pabaigos, kuriuos Paskolos gavėjas privalo sumokėti. Jei a) Paskolos gavėjas vėluoja mokėti Paskolos įmokas
ir dėl to yra nutraukiama Paskolos sutartis ir kreipiamasi į teismą dėl skolos priteisimo, b) Paskola grąžinama anksčiau laiko, c)
Paskola refinansuojama – tokiais atvejais Paskolos gavėjas privalo sumokėti Administravimo mokestį už visą likusį Paskolos
terminą iš karto.
8.12.
Visas išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu apmoka Paskolos gavėjas,
kaip tai nustatyta šioje Sutartyje ir Naudojimosi sąlygose.
8.13.
Paskolos gavėjas yra aiškiai informuotas ir neprieštarauja, kad jam tapus skolininku, Organizatorius, nutraukus Paskolos
sutartį dėl Paskolos gavėjo kaltės (skolos), turi teisę skolos išieškojimo teisėtu interesu toliau tikrinti Paskolos gavėjo duomenis
Sodroje bei kituose valstybės registruose, taip užtikrinant Organizatoriaus bei Skolintojų teisėtą interesą bei pagrįstą lūkestį
išieškoti iš Paskolos gavėjo skolą kaip įmanoma per trumpesnį terminą.
PASKOLOS GRĄŽINIMAS ANKSČIAU NUSTATYTO TERMINO
8.14.
Paskolos gavėjas turi teisę grąžinti dalį ar visą Paskolą anksčiau Sutartyje numatyto termino ir pasinaudoti teise į Bendros
Paskolos kainos sumažinimą, jei yra įvykdomos šios sąlygos:
8.14.1. Paskolos gavėjas, norėdamas iš anksto padengti visą Paskolos sumą, privalo raštu arba elektroniniu paštu kreiptis į
Organizatorių ir informuoti jį, kurią dieną pageidauja padengti visą Paskolos sumą (tuomet Organizatorius gali tiksliai
apskaičiuoti ir informuoti Paskolos gavėją, kokia yra pilna mokėtina suma nurodytai dienai – tokią infrormaciją Organizatorius
įsipareigoja pateikti per 3 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos). Organizatoriaus nurodyta suma galioja 3 darbo dienas
nuo prašymo gavimo dienos;
8.14.2. Paskolos gavėjas privalo grąžinti dalį ar visą Paskolą prašyme nurodytą dieną. Tuo atveju, kai Paskolos gavėjas ketina grąžinti
dalį ar visą Paskolą kitą dieną, negu nurodyta jau pateiktame prašyme, Paskolos gavėjas privalo pateikti naują prašymą su
patikslinta diena, o ankstesnis prašymas netenka galios. Nesilaikant šiame punkte nustatytos tvarkos, laikoma, kad Paskolos
gavėjas tinkamai neįvykdė 8.14. punkte nurodytos sąlygos;
8.14.3. tuo atveju, kai anksčiau nustatyto termino grąžinama Paskola ar jos dalis viršija 2320 EUR per bet kurį dvylikos mėnesių
laikotarpį, Organizatorius turi teisę reikalauti, kad Paskolos gavėjas sumokėtų kompensaciją, kuri negali viršyti 1 procento
anksčiau nustatyto termino grąžinamos Paskolos dalies, jeigu laikotarpis nuo Paskolos grąžinimo anksčiau nustatyto termino
datos iki sutarto Paskolos grąžinimo termino pabaigos datos yra ilgesnis kaip vieneri metai. Kitais atvejais kompensacija negali
viršyti 0,5 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos Paskolos dalies. Bet kuriuo atveju kompensacija negali viršyti
Palūkanų sumos, kurią Paskolos gavėjas būtų sumokėjęs, jeigu Paskolą grąžintų Sutartyje nurodytu laiku;
8.14.4. grąžinęs visą ar dalį Paskolos anksčiau laiko, Paskolos gavėjas turi teisę į Bendros Paskolos kainos sumažinimą, kurį sudaro
likusio Sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo Paskolos ar jo dalies grąžinimo dienos, Palūkanos ir išlaidos.

8.15.
Paskolos gavėjui grąžinus visą Paskolos sumą ir išreiškus valią nepasinaudoti teise į kainos sumažinimą, kaina mažinama
nėra ir Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta ir pasibaigusia, o visos Paskolos gavėjo sumokėtos sumos nelaikomos Organizatoriaus
nepagrįstu praturtėjimu.
8.16.
Paskolos gavėjui grąžinus dalį Paskolos, likusi Paskolos dalis pertvarkoma taip, kad trumpinamas Paskolos grąžinimo
terminas mėnesio įmokų dydį paliekant nepakeistą; Tai atlikus, Organizatorius pateikia Paskolos gavėjui atnaujintą Paskolos
grąžinimo grafiką.
9.

TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

9.1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.2. Ginčai ar kiti nesutarimai arba reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties arba susiję su šia Sutartimi, sprendžiami derybomis.
Nepavykus ginčo arba kito nesutarimo išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta
tvarka.
9.3. Vartotojas, manantis, kad Organizatorius pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, kylančius iš Sutarties ar su jais susijusių santykių,
turi teisę kreiptis į teismą arba į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją – Lietuvos banką. Vartotojo
kreipimasis į Lietuvos banką neatima Vartotojo teisės kreiptis į teismą.
9.4. Vartotojas, manydamas, kad Organizatorius pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi raštu kreiptis su skundu į
Organizatorių ir nurodyti savo reikalavimus. Detali skundų nagrinėjimo procedūra numatyta Kredito gavėjų skundų nagrinėjimo
taisyklėse, kurios skelbiamos Portale.
9.5. Jeigu Organizatoriaus atsakymas į Vartotojo skundą netenkina Vartotojo arba jeigu nebuvo atsakyta Kredito gavėjų skundų
nagrinėjimo taisyklėse nustatytais terminais, Vartotojas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką raštu arba elektroniniu būdu per 1
(vienerius) metus po kreipimosi į Organizatorių dienos.
9.6. Kreipimaisi į Lietuvos banką pateikiami: Lietuvos banko Priežiūros tarnybai Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, El. p. frpt@lt.lt arba
elektroniniu būdu per elektroninį ginčų nagrinėjimo įrankį (https://www.epaslaugos.lt/portal/login).
10.

REIKALAVIMO TEISĖS PERLEIDIMAS

10.1.
Skolintojai gali laisvai disponuoti savo Reikalavimo teisėmis pagal Sutartis ir prekiauti jomis Naudojimosi sutartyje nustatyta
tvarka ir sąlygomis.
10.2.
Paskolos gavėjas sutinka, kad Skolintojas gali perleisti Reikalavimo teisę į Paskolos gavėjo Kreditorinį įsiskolinimą pagal šią
Sutartį kitam Vartotojui. Paskolos gavėjas sutinka, kad jis atskirai nebus informuojamas apie Reikalavimo teisės perleidimą,
tačiau bus sudaryta galimybė sistemoje matyti visų Skolintojų, paskolinusių Paskolos sumą, unikalius Vartotojų numerius.
11.

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

11.1.
Skolintojas, registruodamasis Portale, privalo tiksliai nurodyti kokios valstybės nuolatinis gyventojas (rezidentas), pagal
Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, jis yra. Už tokios informacijos teisingą pateikimą atsako
pats Vartotojas.
11.2.
Skolintojas, iki to momento, kai pasikeičia jo Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė (iki tapimo kitos valstybės rezidentu
mokesčių tikslais), privalo informuoti Organizatorių atnaujindamas savo duomenis kreipiantis į Organizatorių elektroniniu paštu
arba telefonu.
11.3.
Jeigu Skolintojas šioje Sutartyje nustatytu laiku neinformavo Organizatoriaus apie pasikeitusią jo Nuolatinės gyvenamosios
vietos valstybę (tapus kitos valstybės rezidentu mokesčių tikslais), Organizatorius turi teisę Skolintojo vardu pateikti nurodymą
UAB „Elektroninių pinigų bitė“ nurašyti iš Elektroninių pinigų sąskaitos lėšas, reikalingas padengti visoms mokestinėms
prievolėms, kilusioms dėl Skolintojo savalaikio nepranešimo apie pasikeitusią Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę, t. y.
gyventojų pajamų mokesčiui, gyventojų pajamų mokesčio delspinigiams, baudai ir (arba) bet kokioms kitoms mokestinėms ir
(arba) administracinėms prievolėms, nustatytoms pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus ir (arba) mokesčių
administratoriaus reikalavimus.
11.4.
Remiantis Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis, nuo Skolintojui mokėtinų Palūkanų ir
(arba) bet kokių kitų sumų Organizatorius turi teisę išskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį ir sumokėti jį į Lietuvos Respublikos
biudžetą, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
11.5.
Jeigu nuo Skolintojui mokėtinų Palūkanų ir (arba) bet kokių kitų sumų turėjo būti išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis,
kitos įmokos, mokesčiai, ar bet kokios kitos sumos, tačiau dėl bet kokių priežasčių tai nebuvo padaryta, Organizatorius turi teisę
vienašališkai be išankstinio įspėjimo Skolintojo vardu pateikti nurodymą UAB „Elektroninių pinigų bitė“ nurašyti šias sumas nuo
Elektroninių pinigų sąskaitos ir pervesti į Lietuvos Respublikos biudžetą laikantis teisės aktų reikalavimų.
11.6.
Organizatorius įsipareigoja dėti visas pastangas laiku pateikti Portale informaciją apie pinigų sumas, kurios per praėjusius
kalendorinius metus buvo išskaičiuotos iš Skolintojui mokėtinų sumų ir sumokėtos į Lietuvos Respublikos biudžetą.

12.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1.
Visi Šalių pranešimai viena kitai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai išsiųsti kitai Šaliai elektroniniu paštu
arba SMS žinute mobiliojo telefono numeriu, kurie yra Paskolos gavėjo pateikti Organizatoriui Vartotojo savitarnos sistemoje,
arba popierinėje paraiškoje, prilyginami rašytinės formos pranešimams.
12.2.
Gautas pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų.
12.3.
Gautas pranešimas SMS žinute laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų.
12.4.
Gautas pranešimas registruotu laišku laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos.
12.5.
Vartotojai sutinka, kad Organizatorius pranešimus siųstų automatinėmis elektroninės komunikacijos priemonėmis,
nereikalaujančiomis žmogaus dalyvavimo.

INVESTUOTOJO (SKOLINTOJO) INFORMAVIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
Paspausdamas varnelę aš patvirtinu, kad susipažinau su tuo, kad duomenų valdytojas UAB „Finansų bitė“
(„Organizatorius“) tvarkys mano asmens duomenis Privatumo politikoje ir žemiau nurodytomis sąlygomis, ir tokiam mano asmens
duomenų tvarkymui neprieštarauju.
Organizatorius tvarkys mano asmens duomenis tiek, kiek tai bus būtina paskolos (vartojimo kredito) sutarties sudarymo ir
vykdymo tikslais. Organizatorius šiais tikslais gaus, tikslins ir kitaip tvarkys mano asmens duomenis asmens tapatybės nustatymo,
asmens duomenų teisingumo patikrinimo, paskolos (vartojimo kredito) sutarties sudarymo, vykdymo, kontrolės, Organizatoriaus
teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais.
Esu informuotas, kad Organizatorius tvarkys šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės
dokumento duomenys, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, sąskaitos numeris bei kita su išvardintais duomenimis susijusi
informacija.
Man yra aišku, kad sudarius paskolos (vartojimo kredito) sutartį, paskolos gavėjas galės matyti mano inicialus. Esu
informuotas ir neprieštarauju, kad šie duomenys būtų išviešinti paskolos (vartojimo kredito) sutarties šalims.
Esu informuotas, kad Organizatorius įrašys šalių telefoninius pokalbius, kurių įrašai galėtų būti naudojami paskolos
(vartojimo kredito) sutarties sudarymo faktui ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.
Esu informuotas, kad turiu teisę, patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra
tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami,
reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus,
kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų,
nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turiu teisę, nurodydamas nesutikimo motyvus,
nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Organizatorius arba trečiasis asmuo, kuriam
teikiami mano asmens duomenys.
Man yra žinoma, kad nesutikus pateikti ir leisti Organizatoriui tvarkyti šiame sutikime nurodytų mano asmens duomenų,
Organizatorius neturės galimybės suteikti paslaugų.
Esu informuotas, kad savo teises galiu įgyvendinti kreipdamasis į Organizatorių adresu support@finbee.com.
Patvirtinu, kad buvau tinkamai informuotas dėl asmens duomenų naudojimo ir tvarkymo ir varnelės Portale pažymėjimas yra
prilyginamas mano patvirtinimui raštu.

PASKOLOS GAVĖJO INFORMAVIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
Paspausdamas (-a) mygtuką „Patvirtinti“ aš patvirtinu, kad susipažinau su tuo, kad duomenų valdytojas UAB „Finansų bitė“
(„Organizatorius“) tvarkys mano asmens duomenis Privatumo politikoje ir žemiau nurodytomis sąlygomis, ir neprieštarauju su tokiu
mano asmens duomenų tvarkymu.
Organizatorius tvarkys mano asmens duomenis tiek, kiek tai bus būtina paskolos (vartojimo kredito) sutarties sudarymo ir
vykdymo tikslais. Organizatorius šiais tikslais gaus, tikslins ir kitaip tvarkys mano asmens duomenis asmens tapatybės nustatymo,
asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kreditingumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, paskolos (vartojimo kredito) sutarties
sudarymo, vykdymo, kontrolės, Organizatoriaus teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais.
Tuo atveju, jei esu susituokęs (-usi) ir jei Paskolos suma imama šeimos poreikiams tenkinti, turiu pateikti ir sutuoktinio (ės) patvirtinimą, kad jis (ji) yra informuotas (-a) dėl jo (jos) asmens duomenų tvarkymo.
Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, pageidautų finansinių įsipareigojimų,
dėl kurių buvo priimtas neigiamas sprendimas, rūšys ir sumos, esamų finansinių įsipareigojimų rūšys, sumos, vykdymo terminai,
duomenys apie šių įsipareigojimų vykdymą, taip pat duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą kreditingumo
vertinimo tikslais bus gaunami iš visų Lietuvos Respublikoje veikiančių vartojimo kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių
UAB „Creditinfo Lietuva“, juridinio asmens kodas 111689163, administruojamoje informacinėje sistemoje Infobankas bei kreditų
biuro sistemoje (informacija apie šias vartojimo kredito įstaigas ir finansų įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt).
Esu informuotas (-a), kad asmenys, tvarkantys asmens duomenis (VĮ Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, UAB „Creditinfo Lietuva“, kredito įstaigos ir finansų
įmonės, kurios teikia finansines paslaugas, kitos privačios ar valstybinės įmonės, įstaigos ar institucijos) Organizatoriaus prašymu
suteiks žemiau nurodytus asmens duomenis.
Esu informuotas (-a), kad Organizatorius tvarkys šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data,
gimimo metai, lytis, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), elektroninio pašto adresas, šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų
ir išlaikytinių skaičius, duomenys apie sutuoktinį (-ę) (vardas, pavardė, gimimo data), išsilavinimas, darbovietė (užimamos pareigos
darbe, bendras darbo stažas, darbo stažas paskutinėje darbovietėje, veiklos tipas), turimas nekilnojamas turtas, turimų transporto
priemonių duomenys, asmens tapatybės dokumento duomenys (asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data, vieta ir
kiti duomenys), kreditingumo informacija/informacija apie kliento finansinius įsipareigojimus (aktyvios ir pasibaigusios paskolos
tipas, sutarties pasirašymo data/pabaigos data, suma, mėnesinė įmoka, mokėjimų grafikas, pavėluotų įmokų skaičius, turimų
paskolų mėnesinių įmokų dydis, susidariusių skolų kitoms įmonėms suma, paskutinės skolos apmokėjimo data), informacija apie
aktyvias paskolos paraiškas (paskolos tipas, paraiškos data, prašomos paskolos suma), sąskaitos numeris, paskutinių 4 (keturių)
mėnesių banko sąskaitos išrašas, ar asmuo yra nekredituotinų asmenų sąraše (taip/ne), šeimos mėnesinės pajamos ir išlaidos,
duomenys apie asmens veiksnumą bei kita su išvardintais duomenimis susijusi informacija.
Esu informuotas (-a), kad užpildžius ir patvirtinus Paraišką, Portale Aukciono metu bus atskleista mano nuasmeninta
informacija.
Man yra aišku, kad sudarius paskolos (vartojimo kredito) sutartį, skolintojas galės matyti mano inicialus. Esu informuotas (a), kad šie duomenys bus išviešinti paskolos (vartojimo kredito) sutarties šalims.
Esu informuotas (-a), kad Organizatorius įrašys šalių telefoninius pokalbius, kurių įrašai galėtų būti naudojami paskolos
(vartojimo kredito) sutarties sudarymo faktui ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.
Esu informuotas (-a), kad man delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, Organizatorius teikia informaciją
apie mano tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų
apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius,
Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kreditų biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms,
telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją
siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po
įsipareigojimų įvykdymo.
Man yra žinoma, kad galiu susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į kreditų biurą.
Man yra žinoma, kad turiu teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad
duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.
Esu informuotas (-a), kad dėl savo teisių pažeidimo, aš galiu kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu
duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba
teismui.
Esu informuotas (-a), kad man neįvykdžius turtinių įsipareigojimų pagal paskolos (vartojimo kredito) sutartį, Organizatorius
taip pat turės teisę teikti mano asmens duomenis kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms
įmonėms ir organizacijoms, telekomunikacijų bendrovėms, skolų valdymo įmonėms ir visiems teisėtą interesą turintiems asmenims.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę, patvirtinęs (-usi) savo tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra
tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti
ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai
duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų,
nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turiu teisę, nurodydamas nesutikimo motyvus,
nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Organizatorius arba trečiasis asmuo, kuriam
teikiami mano asmens duomenys.
Man yra žinoma, kad nesutikus pateikti ir leisti Organizatoriui tvarkyti šiame dokumente nurodytų mano asmens duomenų,
Organizatorius neturės galimybės įvertinti mano mokumo ir suteikti paslaugų.
Esu informuotas (-a), kad savo teises galiu įgyvendinti kreipdamasis į Organizatorių adresu support@finbee.com.
Patvirtinu, kad buvau tinkamai informuotas (-a) dėl asmens duomenų naudojimo ir tvarkymo ir varnelės Portale
pažymėjimas yra prilyginamas mano patvirtinimui raštu.

PRIVATUMO PRANEŠIMAS
Šiame privatumo pranešime mes, UAB „Elektroninių pinigų bitė“, pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens
duomenis, Jums naudojantis mūsų paslaugomis. Šis privatumo pranešimas yra neatskiriama Bendrosios UAB „Elektroninių pinigų
bitė“ paslaugų teikimo sutarties dalimi.
Šiame pranešime rasite atsakymus į šiuos klausimus:
(a) kaip naudojame Jūsų duomenis;
(b) kam ir kada teikiame Jūsų duomenis;
(c) kaip ilgai saugome Jūsų duomenis;
(d) kokias teises turite, susijusias su Jūsų duomenimis;
(e) į ką dar turėtumėte atkreipti dėmesį.
Turėdami klausimų ar norėdami pasinaudoti bet kuria iš šiame pranešime nurodytų Jūsų teisių, galite kreiptis svetainėje
www.finbee.lt nurodytais būdais.
Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu susiekti galite el. paštu: asmensduomenys@finbee.com.
1.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?

1.1. Šioje dalyje rasite žemiau nurodytą informaciją:
(a) duomenų kategorijas, kurias tvarkome;
(b) tuo atveju, jeigu duomenis gauname ne iš Jūsų, informaciją apie tokių duomenų šaltinius;
(c) tikslus, kurių siekdami tvarkome Jūsų duomenis;
(d) duomenų tvarkymo teisinius pagrindus.
1.2. Mes tvarkome informaciją, susijusią su Jums teikiamomis paslaugomis pagal sutartį („paslaugų teikimo duomenys“). Paslaugų
teikimo duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, unikalų ID sistemoje, asmens kodą, gimimo datą, kontaktinę informaciją,
adresą, duomenis apie sutuoktinį, duomenis apie darbovietę, asmens tapatybės dokumento duomenis (ir jo kopiją), nuotrauką,
tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės vaizdo transliacijos) įrašą, mokėjimo sąskaitos duomenis, pilietybę, užimamas viešąsias
pareigas, kitus su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija susijusių teisės aktų reikalaujamus duomenis.
1.3. Didžiąją dalį šių duomenų gauname tiesiogiai iš Jūsų, tačiau taip pat juos galime gauti iš kredito ir kitų finansų įstaigų ar jų
padalinių, asmens dokumentų tikrinimo bazių (pavyzdžiui, Negaliojančių asmens dokumentų duomenų bazės ir kitų tarptautinių
bazių), įgaliojimų tikrinimo registrų (pavyzdžiui, Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registro ir kitų bazių), asmenų, tvarkančių
jungtines skolininkų rinkmenas (pavyzdžiui UAB Creditinfo Lietuva), VĮ Registrų centro (Gyventojų registro departamento),
tarptautinius sankcijų registrus, politikoje dalyvaujančių asmenų duomenų bazes.
1.4. Paslaugų teikimo duomenis tvarkome, kad galėtume Jums suteikti paslaugas, kad galėtume tinkamai vykdyti paslaugų teikimo
apskaitą bei, kad tinkamai vykdytume įsipareigojimus, kylančius iš mūsų veiklą reguliuojančių teisės aktų, įskaitant pareigas,
susijusias su kliento tapatybės nustatymu ir patikrinimu, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija bei pareigos „pažink
klientą“ vykdymą. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis
veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat siekdami vykdyti pareigas, kylančias iš mūsų veiklą reguliuojančių teisės aktų.
1.5. Mes tvarkome informaciją, susijusią su Jūsų veiksnumu („veiksnumo duomenys“). Veiksnumo duomenys apima iš VĮ Registrų
centro tvarkomo Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro gaunamą informaciją apie asmens (ne)veiksnumą bei
(ne)veiksnumo įregistravimo datą. Veiksnumo duomenis tvarkome siekdami išvengti neteisėtų sandorių sudarymo ir apsaugoti
Jūsų asmeninius interesus. Šiuos duomenis tvarkome dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių.
1.6. Mes tvarkome informaciją, susijusią su bet kokia Jūsų siųsta komunikacija mums („komunikacijos duomenys“). Komunikacijos
duomenys gali apimti tiek patį susirašinėjimo, skambučio turinį, tiek ir metaduomenis, susijusius su tokia komunikacija.
Susirašinėjimo atveju, svetainė automatiškai sukuria metaduomenis, susijusius su Jūsų komunikacija, pateikiama svetainėje
esančių formų pagalba. Komunikacijos duomenis tvarkome tam, kad susisiektume su Jumis, o taip pat apskaitos tikslais. Šiuos
duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti mūsų veiklą, užtikrinti vienodos ir
geros kokybės konsultavimo praktiką, konfliktinių situacijų tarp Jūsų ir mūsų darbuotojų nagrinėjimą.
1.7. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius
reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Šiuo tikslu Jūsų asmens
duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami apsaugoti ir užtikrinti mūsų, Jūsų ir kitų asmenų teises.
1.8. Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų tapatybės nustatymo ir patikrinimo, sutarčių su Jumis sudarymo ir vykdymo ar siekiant
imtis veiksmų Jūsų prašymu, „pažink savo klientą“ principo įgyvendinimu, nuolatinės ir periodinės stebėsenos, rizikos vertinimo,
Jūsų duomenų atnaujinimo, siekiant užtikrinti teisingumą, galimo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos,
sukčiavimo prevencijos, tokios veiklos nustatymo, tyrimo ir informavimo apie galimą tokią veiklą, Jums taikomų finansinių

sankcijų arba dalyvavimo politikoje nustatymo, tinkamo rizikos ir organizacijos valdymo užtikrinimo bei kitais šiame privatumo
pranešime numatytais tikslais.
1.9. Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą,
valdyti rizikas ar profesionalių konsultacijų tikslais. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o
būtent, siekdami tinkamai apsaugoti savo veiklą nuo rizikų.
1.10.
Šalia konkrečių tikslų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkyti
yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių
asmenų interesus.
2.

KAM IR KADA TEIKIAME JŪSŲ DUOMENIS?

2.1. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis UAB „Finansų bitė“ ir UAB „Finansų bitė verslui“ bei bet kuriai kitai iš mūsų grupės
bendrovių (įskaitant tiek mūsų dukterines bendroves, tiek ir mus kontroliuojančią bendrovę bei visas jos dukterines bendroves)
tiek, kiek tai bus būtina tikslams, numatytiems šiame pranešime ir su Jumis sudarytoje sutartyje pasiekti.
2.2. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis mūsų draudikams bei profesionaliems konsultantams tiek, kiek tai bus būtina įsigyti
ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas, gauti profesionalias konsultacijas, ar pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius
reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą.
2.3. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, įskaitant mokėjimo paslaugų tarpininkus, konkrečių
paslaugų teikimo tikslais, tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų
teikėjai, platformą ir serverius teikiantys ir jų priežiūrą atliekantys asmenys, skambučių centrai, el. pašto paslaugų teikėjai, o
taip pat skolų išieškojimo bendrovės). Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir
mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų
asmens duomenų paslaptį.
2.4. Sutarties su mumis pažeidimo atveju, Jūsų asmens duomenys taip pat bus perduodami asmenims, tvarkantiems jungtines
skolininkų duomenų rinkmenas (pavyzdžiui, UAB Creditinfo Lietuva) siekiant, kad būtų saugomos ir ginamos pažeistos mūsų
teisės ir teisėti interesai. Tokiu atveju bus pateikiama informacija, susijusi su konkrečios sutarties pažeidimu.
2.5. Šalia konkrečių Jūsų asmens duomenų galimo atskleidimo atvejų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime atskleisti
Jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai
būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.
2.6. Šioje dalyje nurodyti asmenys gali būti įsisteigę ir už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės
ribų. Tuo atveju, jeigu perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, mes imsimės visų reikiamų, teisės aktuose
numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.
2.7. Gavus Jūsų sutikimą, Jūsų asmens duomenys eksperimentinio modelio kūrimo tikslais bus perduoti duomenų tvarkytojui bendrovei Manu (UAB „Sutelktinis finansavimas“, į. k. 304071752 ). Manu, veikianti kaip UAB „Finansų bitė“ valdomų asmens
duomenų tvarkytojas, yra įgyvendinusi tinkamas ir pakankamas organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos
priemones ir užtikrina aukštą informacijos saugumo lygį. Duomenys, perduodami Manu gali apimti šiuos Jūsų paraiškoje
pateikiamus asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, asmens kodas, adresas; šeiminė padėtis, šeimos
narių skaičius, jaunesnių nei 18 metų šeimos narių skaičius; paskolos sutarties šalis; pajamos; esami finansiniai įsipareigojimai;
išsilavinimas; darbo sritis; pareigos; darbo statusas; darbo stažas; darbinės veiklos pajamų tipas; papildomi pajamų šaltiniai;
pajamų tvarumas; mėnesinės pajamos; papildomos mėn. pajamos; įsipareigojimai (bendra suma ir pasiskirstymas pagal
įsipareigojimų tipus); nemokumo tikimybė arba rizikos kategorija; informacija apie tai, kiek kartų kreipėtės į kredito įstaigas
paskolai gauti per paskutinį mėnesį; sutikimo tikrinti asmens pateiktus duomenis statusas; sutikimo pasirašymo būdas; paskolos
sutarties sudarymo statusas (pateiktas/nepateiktas pasiūlymas, pasiūlymo nepateikimo priežastis, sudaryta, nesudaryta); meta
duomenys: laiko momentas, kada buvo pradėti redaguoti informacijos įvesties laukas segmente; laiko momentas, kada buvo
baigtas redaguoti informacijos įvesties segmente; informacijos įvesties lauko pildymo ypatumai, tempas, korekcijos pildymo
metu, korekcijos pakartotinio pildymo metu; laikas, po kurio grįžtama į segmentą pakartotinai; laikas praleistas grįžus ypatumai
segmentą pakartotinai; segmentas iš kurio grįžtama į esamą segmentą; ekrano braukimų skaičius; ekrano braukimų ilgis; ekrano
braukimų greitis; ekrano prilietimo skaičius segmente; judesio nustatymas; laiko tarpas nuo tada kai buvo atidarytas segmento
langas iki kol paspaudus "toliau"/"atgal" buvo pereita į kitą segmentą; laiko tarpas nuo segmento atidarymo iki pirmo
redagavimo pradžios. Detali informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą taip pat yra pateikiama Manu interneto
svetainėje http://www.manuanalytics.com. Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų perdavimu ir tvarkymu, su
Manu duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu dpo@manuanalytics.com.
3.

KAIP ILGAI SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

3.1. Jūsų asmens duomenis bet kuriuo tikslu ar tikslais tvarkome ne ilgiau, nei tai yra būtina tam konkrečiam tikslui ar tikslams. Bet
kuriuo atveju:

(a) paslaugų teikimo ir veiksnumo duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo dalykinių santykių su Jumis pabaigos. Su
dalykiniais santykiais susijusios komunikacijos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo dalykinių santykių su
Jumis pabaigos, išskyrus, kai nurodytas terminas yra pratęsiamas ne ilgiau kaip 2 (dviem) metams kompetentingos institucijos
nurodymu.
(b) komunikacijos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesius nuo komunikacijos pabaigos.
3.2. Nepaisant aukščiau šioje pranešimo dalyje nurodytų terminų, mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis, kai toks jų
saugojimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomus teisinius įsipareigojimus, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius
Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.
4.

JŪSŲ TEISĖS

4.1. Šioje pranešimo dalyje pateikiame Jums apžvalgą teisių, kurias turite remiantis duomenų apsaugos teisės aktais. Kadangi kai
kurių teisių įgyvendinimas yra komplikuotas, šiame pranešime pateikiame tik pagrindinius jų aspektus. Kviečiame susipažinti su
aktualiais teisės aktais bei priežiūros institucijų gairėmis tam, kad turėtumėte pilną informaciją apie šias teises.
4.2. Pagrindinės Jūsų teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai, yra šios:
(a) teisė susipažinti su duomenimis;
(b) teisė reikalauti ištaisyti duomenis (didžiąją dalį su šia teisę susijusių veiksmų galite atlikti prisijungę prie paskyros);
(c) teisė reikalauti ištrinti duomenis;
(d) teisė apriboti duomenų tvarkymą;
(e) teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;
(f) teisė į duomenų perkeliamumą;
(g) teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
(h) teisė atšaukti sutikimą.
4.3. Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis,
o, tvarkymo atveju, turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma
informacija apima duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų
kitų asmenų teises ir laisves, Jūsų prašymu, pateiksime Jums kopiją Jūsų asmens duomenų. Pirmąją kopiją pateiksime
nemokamai, tačiau už papildomas kopijas galime prašyti pagrįsto mokesčio, administracinėms išlaidoms padengti.
4.4. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o, atsižvelgiant
į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs duomenys – papildyti.
4.5. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i)
asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi; (ii) atšaukiate savo duotą sutikimą ir
nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų
nuostatomis; (iv) duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; (v) duomenys tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame
dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys
yra būtini siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; (iii)
pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.
4.6. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) ginčijate duomenų tikslumą;
(ii) duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) mums asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau
Jums tokie duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iv) Jūs prieštaravote duomenų tvarkymui,
viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas Jūsų prieštaravimo pagrįstumas. Jūsų duomenų tvarkymo
apribojimo atveju mes ir toliau saugosime Jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii)
pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) kitų asmenų teisių apsaugai; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.
4.7. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, remdamiesi Jūsų konkrečia situacija, tais atvejais, kai Jūsų asmens
duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio
Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų
duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat, galėsime
toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.
4.8. Teisė į duomenų perkeliamumą. Ta apimtimi, kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:
(a) sutikimas;
(b) sutarties vykdymas ar veiksmai atliekami Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, turite teisę gauti Jūsų asmens duomenis
susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tiesa, šia teise negalėsite pasinaudoti, jeigu tai turės
neigiamą poveikį kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

4.9. Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite
teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius,
https://vdai.lrv.lt/lt/.
4.10.
Tai atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą.
Sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.
4.11.
Šalia konkrečių priemonių, nurodytų šioje pranešimo dalyje ar svetainėje, Jūs taip pat galite pasinaudoti bet kuria iš šioje
pranešimo dalyje minimų teisių kreipdamiesi į mus skiltyje svetainėje www.finbee.lt nurodytais būdais arba kreipiantis į mūsų
duomenų apsaugos pareigūną el. paštu: asmensduomenys@finbee.com.
5.

VAIKŲ ASMENS DUOMENYS

5.1. Mūsų teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims vyresniems nei 18 metų
5.2. Jaunesnių nei šioje dalyje nurodytas amžius asmenų asmens duomenys yra tvarkomi tik jeigu tai daryti sutikimą duoda vaiko
tėvo pareigų turėtojas.
5.3. Jeigu turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmens, kuris yra jaunesnis nei šioje dalyje nurodytas amžius, be
vaiko tėvo pareigų turėtojo sutikimo, tokio asmens duomenis ištrinsime iš duomenų bazių.
6.

DUOMENŲ ATNAUJINIMAS

Prašome informuoti, jei Jūsų asmeninę informaciją, kurią tvarkome, reikia ištaisyti ar atnaujinti.
7.

SLAPUKŲ POLITIKA

7.1. Slapukai, kuriuos naudojame:
(a) Būtinieji slapukai – naudojami tam, kad užtikrinti tinkamą svetainės veikimą, vartotojų bei jų duomenų saugumą, kokybišką
klientų aptarnavimą, lengvą paskyros sukūrimą;
(b) Funkciniai slapukai – leidžia naršyti mūsų svetainėje ir naudotis jos funkcijomis;
(c) Analitiniai slapukai – naudojami tam, kad galėtume atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda
po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės naudotojų patirtį, analizuoti sistemos naudojimą
ir pagal tai tobulinti savo teikiamas paslaugas;
(d) Rinkodaros slapukai – naudojami stebėti vartotojų elgseną bei pagal tai optimizuoti reklamines kompanijas;
7.2. Mūsų paslaugų teikėjai taip pat naudoja slapukus, kurie taip pat gali būti talpinami Jūsų kompiuteryje, kai Jūs lankotės mūsų
svetainėje.
7.3. Mes naudojame:
(a) Google Analytics slapukus, tam, kad galėtume stebėti savo svetainės lankomumą. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda
pastebėti svetainės sutrikimus, taip pat matuoti svetainės pralaidumą. Su Google Analytics privatumo pranešimu galite
susipažinti čia;
(b) Doubleclick slapukus, tam, kad valdytume reklamos parodymus mūsų vartotojams. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda
atskirti vartotojus, kurie naudojasi mūsų paslaugomis ir sumažinti arba visiškai sustabdyti reklamos rodymą jiems. Su Doubleclick
privatumo pranešimu galite susipažinti čia;
(c) Facebook slapukus, tam, kad valdytume reklamos parodymus mūsų vartotojams. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda
atskirti vartotojus, kurie naudojasi mūsų paslaugomis ir sumažinti arba visiškai sustabdyti reklamos rodymą jiems. Su Facebook
privatumo pranešimu galite susipažinti čia;
(d) Google Tag Manager slapukus, tam, kad suvaldytume reklaminius slapukus. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda
tinkamai paskirstyti reklamas vartotojams. Su Google Tag Manager privatumo pranešimu galite susipažinti čia;
(e) FinBee.lt slapukus, tam, kad užtikrintume sklandų ir saugų svetainės veikimą ir suteiktume Jums galimybę prisijungti prie savo
paskyros, pasirinkti norimą svetainės kalbą ir pan. Šis slapukas negauna asmens duomenų iš paraiškų ar kitokiu būdu.
7.4. Dauguma internetinių naršyklių suteikia teisę naudotojams atsisakyti slapukų arba juos ištrinti. Priemonės tai padaryti gali
skirtis, atsižvelgiant į konkrečią naršyklę bei konkrečią jos versiją. Aktualią informaciją apie tai, kaip blokuoti ar ištrinti slapukus
galite pasiekti pačių naršyklių teikėjų svetainėse, pavyzdžiui Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.
7.5. Slapukų valdymas:
(a) Slapukų užblokavimas gali turėti neigiamą įtaką daugelio svetainių naudojimui;
(b) Užblokavę slapukus negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.
8.

PRANEŠIMO PAKEITIMAI

Bet kokie šio pranešimo pakeitimai bus skelbiami www.finbee.lt svetainėje ir, esant esminių pasikeitimų, apie juos Jus informuosime
elektroniniu paštu.

BENDROJI UAB „ELEKTRONINIŲ PINIGŲ BITĖ“ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
BENDROJI DALIS
1.1. Ši bendroji UAB „Elektroninių pinigų bitė“ paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis) yra sudaroma tarp UAB „Elektroninių
pinigų bitė“ (toliau – EPB) ir Klientų (arba Vartotojų, kaip jie apibrėžti žemiau), kurie naudojasi EPB teikiamomis paslaugomis,
skirtomis leisti ir išpirkti elektroninius pinigus, atlikti mokėjimo operacijas ir kitas susijusias operacijas iš/į EPB tvarkomą
elektroninių pinigų sąskaitą.
MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAS
2.1. Mokėjimo paslaugų teikėjas – UAB „Elektroninių pinigų bitė“, juridinio asmens kodas 304473256, buveinės adresas Šv. Ignoto
g. 5, LT-01144 Vilnius, veikianti pagal Lietuvos banko 2017 m. rugsėjo 11 d. išduotą elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos
licenciją Nr. 8, vykdanti veiklą per elektroninių pinigų įstaigos tarpininką UAB „Finansų bitė“, juridinio asmens kodas 304051511,
buveinės adresas Šv. Ignoto g. 5, LT-01144 Vilnius.
2.2. El. pašto adresas, kuriuo galima susisiekti su mokėjimo paslaugų teikėju: support@finbee.com.
2.3. EPB veiklą prižiūri Lietuvos bankas.
SĄVOKOS
3.1. Depozitinė sąskaita – klientų sąskaita Nr. LT27230000000469072, priklausanti UAB „Elektroninių pinigų bitė“, juridinio asmens
kodas 304473256, buveinės adresas Šv. Ignoto g. 5, LT-01144 Vilnius, Lietuvos Respublika, veikianti pagal Lietuvos banko 2017
m. rugsėjo 11 d. išduotą elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją Nr. 8, atidaryta UAB „Medicinos bankas“, juridinio
asmens kodas 112027077, adresas Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius, Lietuvos Respublika.
3.2. Elektroniniai pinigai – EPB gavus lėšų iš Vartotojų į apyvartą išleidžiama piniginė vertė, išreikšta kaip reikalavimas jos leidėjui ir
turinti šiuos požymius: (i) yra laikoma elektroninėse laikmenose; (ii) skirta mokėjimo operacijoms atlikti; (iii) priimama asmenų,
kurie nėra tų elektroninių pinigų leidėjai.
3.3. Elektroninių pinigų sąskaita – Vartotojo savitarnos sistemoje esanti virtuali laikmena, kurioje saugomi Kliento Elektroniniai
pinigai.
3.4. Klientas arba Vartotojas – Portalo narys (fizinis ar juridinis asmuo), sutikęs su Naudojimosi sutartimi, pagal jos sąlygas
užsiregistravęs Portale, atlikęs Kliento tapatybės nustatymą ir atitinkamai patvirtintas atitinkamo Organizatoriaus.
3.5. Mokėjimo nurodymas – mokėtojo nurodymas EPB įvykdyti mokėjimo operaciją.
3.6. Mokėjimo operacija – Kliento inicijuotas lėšų įmokėjimas, pervedimas arba paėmimas.
3.7. Mokėjimo operacijos autorizavimas – Kliento sutikimas įvykdyti Mokėjimo operaciją.
3.8. Mokėjimo paslaugos – Vartotojams teikiamos EPB mokėjimo paslaugos, kaip jos apibrėžtos Mokėjimų įstatyme.
3.9. Mokėjimo priemonė – tam tikros procedūros, dėl kurių susitarė Klientas ir EPB, ir kurios yra susietos su Kliento Elektroninių
pinigų sąskaita. Mokėjimo priemonę Klientas naudoja mokėjimo nurodymui inicijuoti (t. y. duoti nurodymą EPB įvykdyti
Mokėjimo operaciją).
3.10.
Naudojimosi sutartis – dokumentas, kuriame yra nurodytos Portalo sąlygos, su kuriomis turi sutikti fizinis ar juridinis
asmuo, norintis naudotis Portalu https://www.finbee.lt/, bei Organizatoriaus paslaugomis.
3.11.
Organizatorius – priklausomai nuo atvejo: (i) UAB „Finansų bitė“, juridinio asmens kodas 304051511, buveinės adresas Šv.
Ignoto g. 5, LT-01144 Vilnius, veikianti kaip tarpusavio skolinimo platformos operatorius; (ii) UAB „Finansų bitė verslui“, juridinio
asmens kodas 304175555, buveinės adresas Vėjo g. 12-2, Gindulių k., Klaipėdos rajonas, veikiant kaip sutelktinio finansavimo
platformos operatorius.
3.12.
Portalas – Organizatoriaus prižiūrima ir administruojama sistema, patalpinta adresu www.finbee.lt, kurios pagalba
Vartotojai, dalyvaudami aukcionuose gali skolintis arba skolinti pinigus. Organizatorius savo veiklą vykdo kaip Portalo
administratorius.
3.13.
Paskolos sutartis – per Portalą tarp Paskolos gavėjo ir Skolintojų (tarpusavio skolinimo atveju) arba tarp Paskolos gavėjo ir
Kreditoriaus sudaryta paskolos sutartis.
3.14.
Paslaugų įkainiai – Klientams taikomi mokesčiai, kaip tai apibrėžta Portale.
3.15.
Sutartis – ši bendroji UAB „Elektroninių pinigų bitė“ paslaugų teikimo sutartis, įskaitant EPB privatumo pranešimą. Ši
Sutartis yra kartu ir Elektroninių pinigų sąskaitos sutartis.
3.16.
Šalis – Klientas ir (arba) EPB.
3.17.
Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį EPB suteikia Klientui ir pagal kurį vienareikšmiškai
atpažįstamas Mokėjimo operacijoje dalyvaujantis Klientas ir (arba) Mokėjimo operacijoje naudojama jo Elektroninių pinigų
sąskaita.

3.18.
Vartotojo savitarnos sistema – Kliento individuali paskyra, apsaugota unikaliu slaptažodžiu (kurį susikuria Klientas iš
atitinkamų skaitmenų ir simbolių derinio), skirta Klientui vykdyti įvairius veiksmus Portale, t. y. teikti Paraiškas ir Siūlymus,
skolinti pinigus, sudaryti Paskolos sutartis, matyti Vartotojo atliktų veiksmų istoriją, gauti Organizatoriaus pranešimus ir kt.
būdais valdyti savo paskyrą, valdyti Elektroninių pinigų sąskaitą.
3.19.
Kitos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos turi reikšmę, nurodytą atitinkamoje Naudojimosi sutartyje.
EPB PASLAUGŲ ĮKAINIAI
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Elektroninių pinigų sąskaitos atidarymas ir palaikymas yra nemokamas.
Mokėjimo operacijos, vykdomos tarp Klientų, yra nemokamos.
Įsigyjant Elektroninių pinigų arba juos išperkant, gali būti taikomi banko paslaugų įkainiai.
EPB pasilieka teisę nustatyti Elektroninių pinigų sąskaitos atidarymo ir palaikymo mokesčius, apie šių mokesčių nustatymą ir (ar)
pasikeitimą informuojant Paskolos gavėjus ir Skolintojus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

MOKĖJIMO PRIEMONĖ IR VARTOTOJO SAVITARNOS SISTEMA
5.1. Vartotojo savitarnos sistema ir Mokėjimo priemonė yra susiejamos su Unikaliu identifikatoriumi, kuris priskiriamas konkrečiam
Klientui, užsiregistravus Portale.
5.2. Visi ir bet kokie veiksmai, kuriuos EPB sistema priskyrė kaip atliktus konkrečiam Unikaliam identifikatoriui, yra laikomi atliktais
(susilaikyta nuo jų atlikimo) konkretaus Vartotojo, kuriam yra priskirtas atitinkamas Unikalus identifikatorius, išskyrus atvejus,
kai Vartotojui reikia atlikti papildomą veiksmą Vartotojo savitarnos sistemoje, kad mokėjimo operacija būtų autorizuota.
5.3. EPB turi teisę parengti naują Mokėjimo priemonę šios galiojimo terminui pasibaigus ir (ar) esant objektyvioms aplinkybėms, dėl
kurių Klientas negali naudoti jam anksčiau suteiktos galiojančios Mokėjimo priemonės. EPB privalo pranešti Klientui apie naujos
priemonės pristatymo laiką ar vietą ir (ar) jos sugeneravimo laiką ir (ar) pateikimo Klientui būdą.
5.4. Klientas turi teisę ir pareigą, jeigu jam tampa žinoma, jog kyla grėsmė Vartotojo savitarnos sistemos ir (ar) Mokėjimo priemonės
saugumui, prašyti juos blokuoti. Klientas gali tai padaryti pateikdamas prašymą ̨Sutartyje arba Portale nurodytais kontaktais ir
juose nurodyta tvarka. EPB, gavusi tokį prašymą, nedelsiant blokuoja ̨ Vartotojo savitarnos sistemą ir (ar) Mokėjimo priemonę
ir apie atliktus veiksmus informuoja Klientą.
5.5. Jei Klientas nesinaudoja Mokėjimo priemone daugiau kaip 12 (dvylika) mėnesių iš eilės, EPB turi teisę panaikinti tokią priemonę
ir uždaryti Elektroninių pinigų sąskaitą arba pradėti taikyti atitinkamą mokestį už Elektroninių pinigų sąskaitos palaikymą, iš
anksto apie tai informuodama Klientą.
5.6. Klientas neturi teisės naudotis negaliojančia ar panaikinta Mokėjimo priemone.
5.7. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių Vartotojo savitarnos sistema ir (arba) Mokėjimo priemonė buvo blokuota, EPB savo iniciatyva,
bet apie tai informuodama Klientą, arba gavusi Kliento prašymą, per protingą terminą panaikina Vartotojo savitarnos sistemos
ir (arba) Mokėjimo priemonės blokavimą.
MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIA. REGISTRACIJA PORTALE
6.1. Mokėjimo paslaugos pradedamos teikti Klientui tada, kai jis užsiregistruoja Portale, kaip tai nurodyta Naudojimosi sutartyje, ir
tinkamai atlieka asmens tapatybės nustatymo procedūras.
6.2. EPB Klientų tapatybę nustato taikant kažkurią iš šių Kliento tapatybės nustatymo priemonių kiekvienu atveju individualiai:
6.2.1. taikant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 13 str. numatytą priemonę ir
trečiajai šaliai, Organizatoriui, pagal Organizatoriaus patvirtintas vidaus procedūras ir priemones nustatant Klientų asmens
tapatybę;
6.2.2. fiziškai per kurjerį arba Paskolos gavėjui atvykus į Organizatoriaus patalpas;
6.2.3. nuotolinio identifikavimo priemonėmis naudojant: (i) kvalifikuotą el. parašą; arba (ii) elektronines priemones, leidžiančias
tiesioginį vaizdo/nuotraukos perdavimą.
6.3. Klientas turi teisę pradėti naudotis EPB paslaugomis, po to, kai jis: (i) susipažino ir sutiko su Naudojimosi sutartimi; (ii) susipažino
ir sutiko su šia Sutartimi, (iii) buvo tinkamai identifikuotas, kaip tai apibrėžta Naudojimosi sutartyje bei šioje Sutartyje, (iv)
pateikė tinkamai užpildytą Kliento pažinimo anketą, o EPB ją patvirtino.
6.4. Klientas patvirtina, kad registracijos metu pateikė teisingus duomenis apie save bei kad vėliau Vartotojo savitarnos sistemoje ar
kitais EPB suteiktais būdais keisdamas ar pildydamas duomenis apie save pateiks tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai,
EPB patirti ar atsiradę dėl klaidingų Kliento duomenų pateikimo, tenka Klientui.
6.5. EPB turi teisę atsisakyti pradėti dalykinius santykius su nauju Klientu, jei tai pažeistų kitų asmenų teises ir teisėtus interesus, ir
(ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų normas.
6.6. Ši Sutartis įsigalioja Klientui su ja sutikus ir galioja neterminuotai. Sutartis gali būti nutraukta joje ir Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytais atvejais.

6.7. Elektroninių pinigų sąskaitos sutartis gali būti nutraukiama vienašališku EPB sprendimu ir Elektroninių pinigų sąskaita uždaroma,
jeigu daugiau negu 12 (dvylika) mėnesių Kliento Elektroninių pinigų sąskaitoje nebuvo atliekamos jokios operacijos ir šioje
sąskaitoje nėra Elektroninių pinigų arba Klientas neišreiškia noro išpirkti Elektroninių pinigų sąskaitoje esančių lėšų.
6.8. Sutarties nutraukimas yra pagrindas uždaryti Elektroninių pinigų sąskaitą. Nutraukus šią Sutartį bei uždarius Elektroninių pinigų
sąskaitą, Klientas netenka teisės naudotis ir Organizatoriaus teikiamomis paslaugomis.

ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IŠLEIDIMO IR IŠPIRKIMO SĄLYGOS
7.1. Elektroninių pinigų sąskaitoje Klientas turi teisę laikyti Elektroninius pinigus, kuriuos jis gali įsigyti iš EPB arba gauti juos iš kitų
Klientų.
7.2. Elektroninių pinigų sąskaitoje esantys Kliento pinigai laikomi Elektroniniais pinigais, kuriuos EPB išleidžia Klientui pervedus
pinigus į Depozitinę sąskaitą. Klientui pervedus pinigus į Depozitinę sąskaitą, EPB, gavusi šiuos pinigus, įskaito juos į Kliento
Elektroninių pinigų sąskaitą, taip išleisdama Elektroninius pinigus nominaliąja pinigine verte. Šie Elektroniniai pinigai yra
priskiriami Klientui ir yra laikomi Kliento Vartotojo Elektroninių pinigų sąskaitoje.
7.3. Klientas, norėdamas įnešti pinigus į savo Elektroninių pinigų sąskaitą, prisijungia prie Vartotojo savitarnos sistemos, ir pasirinkęs
funkciją „Įnešti/išmokėti lėšas“, kurioje pateikiamos lėšų įmokėjimo instrukcijos kiekvienam pinigų įmokėjimo būdui, įneša
pageidaujamą pinigų sumą. Lėšų įmokėjimo instrukcijos ir jose pateikiami duomenys yra (gali būti) laikomi Unikaliais
identifikatoriais, kurie yra būtini siekiant teisingai atlikti mokėjimo operaciją.
7.4. Elektroninių pinigų nominali vertė sutampa su įneštų į Depozitinę sąskaitą pinigų sumos verte, atskaičius Elektroninių pinigų
sąskaitos atidarymo ir (ar) palaikymo mokesčius (jei Klientas buvo informuotas iš anksto apie tokių mokesčių taikymą).
7.5. Elektroniniai pinigai, laikomi Elektroninių pinigų sąskaitoje, nėra indėlis ir už jų laikymą EPB jokiais atvejais nemoka palūkanų ir
neteikia jokios kitokios naudos, susijusios su laikotarpio, kurį Klientas laiko Elektroninius pinigus Elektroninių pinigų sąskaitoje,
trukme.
7.6. Elektroniniai pinigai, laikomi Elektroninių pinigų sąskaitoje, turi būti išperkami jų nominalia pinigine verte bet kuriuo metu,
Vartotojui išreiškus pageidavimą.
7.7. Papildomas mokestis už Elektroninių pinigų išpirkimą nėra taikomas. Elektroninių pinigų išpirkimo atveju Klientas moka
Elektroninių pinigų sąskaitos atidarymo ir (ar) palaikymo mokesčius, jei tokie mokesčiai yra nustatyti ir Klientas apie juos yra
informuotas šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
7.8. Savo pageidavimą dėl Elektroninių pinigų išpirkimo Klientas pareiškia suformuodamas Mokėjimo nurodymą pervesti
Elektroninius pinigus iš savo Elektroninių pinigų sąskaitos tik į Kliento nurodytą jo vardu atidarytą banko sąskaitą. EPB turi teisę
taikyti Elektroninių pinigų išpirkimo apribojimus, jeigu toks Elektroninių pinigų išpirkimas pažeistų kitų asmenų interesus arba
taikytinus teisės aktus.
7.9. Jokios papildomos Elektroninių pinigų išpirkimo sąlygos nei numatytos šioje Sutartyje nėra taikomos. Išperkamų Elektroninių
pinigų sumą pasirenka Klientas, išskyrus atvejus, kai EPB turi teisę taikyti elektroninių pinigų išpirkimo apribojimus.
7.10.
Jei Klientas nutraukia Elektroninių pinigų sąskaitos sutartį ir kreipiasi dėl Elektroninių pinigų sąskaitos uždarymo bei
Vartotojo savitarnos sistemos panaikinimo, arba jei EPB šioje Sutartyje numatytais atvejais nutraukia paslaugų teikimą Klientui
ir panaikina Vartotojo savitarnos sistemą, Kliento Elektroninių pinigų sąskaitoje esantys pinigai pervedami į Kliento vardu
atidarytą banko sąskaitą. EPB turi teisę iš tokių grąžinamų pinigų išskaičiuoti EPB ir Organizatoriui pagal Paskolos sutartį
priklausiančias sumas. Jei yra kilęs ginčas tarp Kliento ir EPB ir (ar) Organizatoriaus, EPB turi teisę sulaikyti pinigus, dėl kurių
vyksta ginčas, iki kol ginčas bus išspręstas.
7.11.
Jei EPB nepavyksta grąžinti pinigų Klientui dėl nuo EPB nepriklausančių priežasčių, Klientas apie tai nedelsiant
informuojamas. Tokiu atveju Klientas privalo nedelsdamas nurodyti kitą jo vardu atidarytą banko sąskaitą ar pateikti papildomą
informaciją, būtiną pinigams grąžinti (mokėjimui atlikti).
7.12.
Elektroninių pinigų sąskaita valdoma naudojantis Mokėjimo priemone ir (ar) Vartotojo savitarnos sistema, ir (ar) kitais Šalių
sutartais būdais. Priklausomai nuo EPB sudarytų galimybių, Vartotojas turi galimybę valdyti Elektroninių pinigų sąskaitą visais
minėtais būdais arba tik kai kuriais iš jų.
7.13.
Elektroninių pinigų sąskaita tvarkoma tik eurais.
7.14.
Visos Mokėjimo operacijos iš/į Elektroninių pinigų sąskaitą atliekamos laikantis Sutarties 8 dalyje įtvirtintos Mokėjimų
operacijų atlikimo tvarkos.
ELEKTRONINIŲ PINIGŲ SĄSKAITOS NAUDOJIMAS
8.1. Klientas Elektroninių pinigų sąskaitą gali valdyti prisijungęs prie Vartotojo savitarnos sistemos Portale.
8.2. Elektroninių pinigų sąskaita naudojama tik mokėjimo pervedimams, atliekamiems pagal Paskolos sutartis, sudarytas Portale,
kitam Klientui.
8.3. Klientas, pastebėjęs, kad į jo Elektroninių pinigų sąskaitą buvo pervesti jam nepriklausantys pinigai, privalo nedelsdamas apie
tai pranešti EPB. Klientas neturi teisės disponuoti jam nepriklausančiais klaidingai pervestais pinigais. Jei į Kliento Elektroninių

pinigų sąskaitą pinigai buvo įskaityti per klaidą arba kitais teisinio pagrindo neturinčiais atvejais, EPB turi teisę ir Klientas suteikia
neatšaukiamą sutikimą tokiais atvejais nurašyti pinigus nuo jo Elektroninių pinigų sąskaitos be Kliento nurodymo. Kliento
Elektroninių pinigų sąskaitoje nesant pakankamai pinigų per klaidą įskaitytoms sumoms nurašyti, Vartotojas besąlygiškai
įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo EPB pareikalavimo gavimo dienos grąžinti EPB į sąskaitą klaidingai įskaitytus pinigus.
8.4. Elektroninių pinigų sąskaitą Klientas gali valdyti:
8.4.1. internetu prisijungęs prie Vartotojo savitarnos sistemos Portale;
8.4.2. kitomis EPB nurodytomis priemonėmis, Klientui patvirtinus tokių priemonių naudojimosi sąlygas.
8.5. Mokėjimo nurodymų vykdymas iš Elektroninių pinigų sąskaitos prisijungus prie Vartotojo savitarnos sistemos Portale:
8.5.1. Mokėjimo operacijai kitam Klientui (Paskolos gavėjui) įvykdyti Klientas (Skolintojas/Kreditorius) privalo pateikti Mokėjimo
nurodymą – Siūlymą Paskolos sutarčiai pagal atitinkamos Naudojimosi sutarties sąlygas tokiu būdu patvirtindamas savo
sutikimą dėl Mokėjimo nurodymo vykdymo. Mokėjimo nurodymas yra laikomas gautu, kai Paskolos gavėjas akceptuoja
pateiktus Siūlymus;
8.5.2. Mokėjimo nurodymo pateikimas vykdymui Vartotojo savitarnos sistemoje yra Kliento sutikimas atlikti Mokėjimo operaciją
ir negali būti atšaukiamas;
8.5.3. Mokėjimo nurodymas įvykdomas per 3 (tris) darbo dienas po Paskolos sutarties sudarymo bei kitų sąlygų, nurodytų
Naudojimosi sutartyje bei Bendrosiose sąlygose išpildymo, nebent Mokėjimo operacija yra stabdoma taikytinų teisės aktų
ar Sutartyje nustatytais atvejais.
8.6. Klientas turi užtikrinti, kad jo Elektroninių pinigų sąskaitoje būtų pakankama pinigų suma, reikalinga Kliento Mokėjimo
nurodymo įvykdymui. Jei Kliento Elektroninių pinigų sąskaitoje nepakanka pinigų Mokėjimo pervedimui įvykdyti, Mokėjimo
pervedimas neįvykdomas.
8.7. EPB turi teisę įrašyti ir saugoti bet kuriuos Mokėjimo nurodymus bei įrašyti ir saugoti informaciją apie visas Mokėjimo operacijas,
kurias atliko Klientas arba kurios buvo atliktos pagal Kliento Mokėjimo nurodymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Šiame
punkte paminėtus įrašus EPB gali pateikti Klientui ir (arba) turintiems teisės aktuose nustatytą pagrindą gauti tokius duomenis
tretiesiems asmenims kaip įrodymus, patvirtinančius pateiktus Mokėjimo nurodymus ir (arba) įvykdytas Mokėjimo operacijas.
8.8. Kliento pateikiami Mokėjimo nurodymai turi būti suformuluoti aiškiai, vienareikšmiškai, turi būti įvykdomi, juose turi būti aiškiai
išreikšta Kliento valia. EPB neatsako už klaidas, neatitikimus, pasikartojimus ir (arba) prieštaravimus, esančius Kliento
pateikiamuose Mokėjimo nurodymuose. Jeigu pateiktame Kliento Mokėjimo nurodyme nėra pakankamai duomenų ar yra
kitokių trūkumų, EPB, priklausomai nuo Mokėjimo nurodymo trūkumų pobūdžio, gali arba atsisakyti vykdyti tokį Mokėjimo
nurodymą, arba jį įvykdyti pagal Mokėjimo nurodyme esančius duomenis.
8.9. EPB, atsisakiusi vykdyti Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, apie tai nedelsiant praneša Klientui ar sudaro sąlygas susipažinti
su tokiu pranešimu, išskyrus atvejus, kai toks pranešimas yra techniškai neįmanomas ar tai draudžia taikytini teisės aktai.
8.10.
EPB nepriima ir nevykdo Kliento Mokėjimo nurodymų atlikti operacijas Kliento Elektroninių pinigų sąskaitoje, jei joje
esantys pinigai areštuoti arba Kliento teisė disponuoti pinigais apribota kitu teisėtu būdu, taip pat tada, kai EPB atliekamos
operacijos stabdomos taikytinų teisės aktų nustatytais atvejais.
SUTIKIMO PATEIKIMAS IR PANAIKINIMAS. MOKĖJIMO NURODYMO ATŠAUKIMAS
9.1. Mokėjimo operacija laikoma autorizuota tik tada, kai mokėtojas duoda sutikimą. Mokėjimo sutikimas, duotas Organizatoriui,
laikomas duotu pačiai EPB. Klientas (Skolintojas/Kreditorius) sutikimą EPB duoda pateikdamas Siūlymą pagal atitinkamos
Naudojimosi sutarties sąlygas jose nustatytu būdu.
9.2. Klientas (Skolintojas/Kreditorius) neturi teisės panaikinti pateikto sutikimo įvykdyti Mokėjimo operaciją, vykdomą pagal
Paskolos sutartį.
9.3. Mokėjimo nurodymas negali būti atšauktas po to, kai jį gauna EPB. EPB turi teisę nevykdyti Mokėjimo nurodymo (jį atšaukti),
kai Paskolos gavėjas neakceptuoja Siūlymų.
9.4. Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas tik tuomet, kai dėl to susitaria mokėjimo paslaugų vartotojas ir atitinkamai EPB. Tuo
atveju, jei šalys susitaria dėl Mokėjimo paslaugų atšaukimo, EPB pasilieka teisę nustatyti mokestį už Mokėjimo nurodymo
atšaukimą.
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
10.1.
Kiekviena Šalis yra atsakinga už visas baudas, netesybas, nuostolius, kylančius kitai Šaliai dėl kaltosios Šalies padaryto
Sutarties pažeidimo. Kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti nukentėjusiai Šaliai dėl tokios atsakomybės kilimo patirtus tiesioginius
nuostolius. EPB atsakomybė pagal Sutartį visais atvejais ribojama vadovaujantis šiomis nuostatomis:
10.1.1. EPB atsakys tik už tiesioginius nuostolius, patirtus dėl EPB padaryto tiesioginio ir esminio Sutarties pažeidimo, ir tik už
tokius, kuriuos EPB galėjo protingai numatyti Sutarties pažeidimo metu;
10.1.2. EPB visais atvejais neatsakys už Kliento negautą pelną ir pajamas, reputacijos praradimą, verslo praradimą ar žlugimą,
netiesioginius nuostolius;

10.1.3. EPB neatsakys už Kliento turėtas papildomas išlaidas ar patirtus netiesioginius nuostolius (negautas pajamas, pelną ar pan.),
susijusius su neatlikta ar netinkamai atlikta Mokėjimo operacija.
10.2.
EPB atsakomybės ribojimai nebus taikomi, jeigu tokius ribojimus draudžia taikytina teisė.
10.3.
EPB neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo EPB sistemos veikimo, kadangi EPB sistemos veikimui gali daryti įtaką
veiksniai, kurie nepriklauso nuo EPB valios. EPB įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kiek įmanoma
sklandesnį EPB sistemos veikimą, tačiau visais atvejais EPB neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl EPB sistemos veiklos
sutrikimų.
10.4.
EPB sistemos veikimo sutrikimu nebus laikomi atvejai, kai EPB laikinai (ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturias valandas) ) ribos
prisijungimą prie Vartotojo savitarnos sistemos dėl jos sutrikimų, kuriems reikalingi remonto darbai, tobulinimo darbų ir kitų
panašių atvejų, ir jeigu apie tokius atvejus EPB informuoja Klientą mažiausiai prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas iki
numatomų minimo pobūdžio darbų.
10.5.
EPB neatsakys už pasekmes:
10.5.1. kilsiančias EPB teisėtai nutraukus Sutartį, panaikinus Vartotojo savitarnos sistemą ar apribojus priėjimą prie jos, taip pat
apribojus (nutraukus) dalies paslaugų teikimą;
10.5.2. kilsiančias dėl bet kokių EPB įsipareigojimų vykdymo sutrikimo dėl priežasčių, kurias sukėlė trečioji šalis, kurios EPB
nekontroliuoja ir negali numatyti pasekmių, kylančių dėl tokios trečiosios šalies atliktų veiksmų ir (ar) neveikimo;
10.5.3. kitais Sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytais atvejais.
10.6.
Klientas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų EPB ir pildant dokumentus Vartotojo savitarnos sistemoje,
teisingumą. Klientas visiškai atsako už visus EPB nuostolius, patirtus dėl Kliento EPB pateiktos klaidingos informacijos, pateiktų
negaliojančių dokumentų, klaidingų Mokėjimo nurodymų ir (ar) dėl kitų šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo.
10.7.
Klientui draudžiama, naudojant identifikavimo priemones, atlikti arba leisti atlikti tretiesiems asmenims, bet kokius
veiksmus, kuriais siekiama pakeisti, sutrikdyti ar kitaip daryti įtaką EPB paslaugų teikimui (veikimui). Esant tokiems
pakeitimamas ar bandymams pakeisti, EPB atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės ar įsipareigojimų pagal šią Sutartį.
10.8.
Jeigu Klientas neigia autorizavęs Mokėjimo operaciją, kuri buvo įvykdyta, ar teigia, kad Mokėjimo operacija buvo įvykdyta
netinkamai, EPB tenka pareiga įrodyti, kad Mokėjimo operacijos autentiškumas buvo patvirtintas, ji buvo tinkamai
užregistruota, įrašyta į sąskaitas ir jos nepaveikė techniniai ar kitokie trikdžiai.
10.9.
Jei Klientas yra vartotojas, jam gali tekti dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę iki 50 EUR (penkiasdešimties eurų)
dydžio nuostoliai, jei jie patirti dėl: (i) prarastos ar pavogtos Mokėjimo priemonės panaudojimo; ar (ii) neteisėto Mokėjimo
priemonės pasisavinimo.
10.10. Jei Klientas nėra vartotojas, Klientui tenka visi nuostoliai, atsiradę dėl 10.9 punkte nurodytų priežasčių.
10.11. Klientui tenka visi dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai, jei Klientas juos patyrė veikdamas
nesąžiningai, dėl didelio neatsargumo ar tyčios neįvykdęs vienos ar kelių žemiau nurodytų Kliento pareigų:
10.11.1. naudotis Mokėjimo priemone laikantis Mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimą reglamentuojančių taisyklių, nurodytų
šioje Sutartyje ar jos prieduose;
10.11.2. sužinojus apie Mokėjimo priemonės praradimą, vagystę, neteisėtą pasisavinimą ar neautorizuotą jos naudojimą, taip pat
apie faktus ar įtarimus, kad jo turimų Mokėjimo priemonių personalizuotus saugumo požymius sužinojo ar jais gali pasinaudoti
tretieji asmenys, nedelsiant apie tai pranešti EPB ar jos nurodytam subjektui;
10.11.3. gavus Mokėjimo priemonę, imtis veiksmų, kad būtų apsaugoti Mokėjimo priemonės personalizuoti saugumo duomenys.
10.12. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybių, įrodytų įstatymų nustatyta tvarka. Klientas apie atsiradusias force majeure aplinkybes, trukdančias įvykdyti
Sutartį, privalo raštu pranešti EPB per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. EPB apie atsiradusias
force majeure aplinkybes praneš Klientui elektroniniu paštu arba Vartotojo savitarnos sistemoje.
10.13. Jei Klientas praras prisijungimo duomenis prie Vartotojo savitarnos sistemos arba jie bus atskleisti ne dėl Kliento ir ne dėl
EPB kaltės arba jeigu iškilo ar gali iškilti reali grėsmė Vartotojo savitarnos sistemai, Klientas įsipareigoja nedelsdamas pasikeisti
slaptažodžius, o jei to jis neturi galimybės padaryti, nedelsdamas (bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną) apie tai
informuoti EPB šioje Sutartyje nurodyta tvarka. EPB, gavusi Kliento pranešimą, nedelsiant sustabdys priėjimą prie Vartotojo
savitarnos sistemos ir EPB paslaugų teikimą iki naujo slaptažodžio Klientui suteikimo ar sukūrimo.
SUTARTIES KEITIMAS IR GALIOJIMAS
11.1.
EPB turi teisę pakeisti Sutartį ir (ar) kitus su ja susijusius dokumentus apie šį pakeitimą informavusi Klientą ne vėliau kaip
likus 60 (šešiasdešimčiai) kalendorinių dienų iki pakeitimo įsigaliojimo dienos. Minėtas pranešimas apie Sutarties ir (ar) kitų
su jais susijusių dokumentų pakeitimą įteikiamas Klientui asmeniškai nurodytu elektroninio pašto adresu arba Vartotojo
savitarnos sistemoje, arba skelbiamas viešai Portale. Viešai paskelbtas pranešimas laikomas tinkamu (raštišku) Kliento
informavimu apie vienašališką Sutarties ir (ar) kitų su jais susijusių dokumentų pakeitimą. Laikoma, kad Klientas sutinka su šiais
pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos EPB nepraneša, jog su juo nesutinka. Šiuo atveju Klientas turi teisę

nedelsdamas ir nemokėdamas jokio komisinio atlyginimo nutraukti Sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai.
Klientui nepasinaudojus teise nutraukti Sutartį iki pakeitimų įsigaliojimo, laikoma, kad Klientas sutinka su atliktais pakeitimais.
11.2.
Klientas neturi teisės vienašališkai keisti Sutarties sąlygų.
11.3.
Klientas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs EPB prieš 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų.
11.4.
EPB turi teisę vienašališkai, be atskiro Kliento įspėjimo nutraukti Sutartį, jeigu Kliento Elektroninių pinigų sąskaitoje nebuvo
vykdomos operacijos daugiau kaip 12 (dvylika) mėnesių arba nustatyti Elektroninių pinigų sąskaitos aptarnavimo mokestį, apie
tokio mokesčio įvedimą informuojant Klientą iš anksto.Laikoma, kad operacijos nebuvo vykdomos, jeigu Elektroninių pinigų
sąskaita nebuvo papildoma Kliento iniciatyva.
11.5.
EPB turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą nutraukti Sutartį, apie tai raštu (Kliento nurodytu elektroniniu paštu,
adresu) įspėjusi Klientą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
11.6.
Sutarties nutraukimo atveju EPB iš Klientui priklausančių išmokėti pinigų išskaičiuoja Kliento EPB mokėtinas sumas už EPB
suteiktas paslaugas (Elektroninių pinigų sąskaitos atidarymo ir (ar) palaikymo mokesčius – jei tokie mokesčiai buvo nustatyti)
Klientui, valstybei ar tretiesiems asmenims sumokėtas baudas, netesybas, nuostolius ir kitas sumas, kurias EPB patyrė ar
sumokėjo dėl Kliento kaltės. Tuo atveju, jei Kliento Elektroninių pinigų sąskaitoje trūksta pinigų, kurie padengtų visas šiame
punkte nurodytas mokėtinas sumas, Klientas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pervesti nurodytas sumas į EPB
nurodytą sąskaitą. Jei EPB atgaus dalį tretiesiems asmenims sumokėtų sumų, atgautas sumas EPB įsipareigoja nedelsiant grąžinti
Klientui.
11.7.
Sutarties nutraukimas neatleidžia Vartotojo nuo visų įsipareigojimų EPB, atsiradusių iki jos nutraukimo dienos, tinkamo
įvykdymo.
11.8.
EPB nutraukus su Klientu Elektroninių pinigų sutartį, Vartotojo Elektroniniai pinigai išperkami šios Sutarties 7.8 punkte
nurodyta tvarka.
GINČŲ SPRENDIMAS
12.1.
Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.2.
Ginčai ar kiti nesutarimai arba reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su ja, sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčo
arba kito nesutarimo išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
12.3.
Klientas (vartotojas), manantis, kad EPB pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, kylančius iš Sutarties ar su ja susijusių
santykių, turi teisę kreiptis į teismą arba į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją – Lietuvos banką. Kliento
kreipimasis į Lietuvos banką neatima Kliento teisės kreiptis į teismą. Kreipimaisi į Lietuvos banką pateikiami: Lietuvos banko
Priežiūros tarnybai Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. p. frpt@lb.lt arba elektroniniu būdu per elektroninį ginčų nagrinėjimo
įrankį (https://www.epaslaugos.lt/portal/login).
12.4.
Klientas (vartotojas), manydamas, kad EPB pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, prieš kreipdamasis į Lietuvos
banką, turi raštu kreiptis su skundu į EPB ir nurodyti savo reikalavimus. Skundas gali būti pateikiamas el. paštu arba paštu šioje
Sutartyje nurodytais adresais.
12.5.
Kliento (vartotojo) skunde, teikiamame EPB, turi būti nurodytos aplinkybės ir dokumentai, kuriais remiantis skundas yra
pateikiamas. Jeigu Klientas skunde remiasi dokumentais, kurių EPB neturi, kartu su skundu taip pat turi būti pateikiami ir tokie
dokumentai (jų tinkamai patvirtintos kopijos).
12.6.
EPB ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos išnagrinės skundą ir pateiks Klientui
(vartotojui) išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių EPB negali
kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 (penkiolika) darbo dienų, EPB išsiųs Klientui (vartotojui) negalutinį atsakymą
aiškiai nurodydama atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Klientas (vartotojas) gaus galutinį atsakymą. Bet
kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 (trisdešimt penkių) darbo dienų. EPB atsakymas pateikiamas
Klientui (vartotojui) tokiomis pačiomis priemonėmis, kaip ir buvo pateiktas Kliento (vartotojo) skundas.
12.7.
Išsami Klientų (vartotojų) skundų nagrinėjimo tvarka yra aptarta EPB Klientų skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarkoje, kuri
yra prieinama www.finbee.lt.
12.8.
Klientų skundus EPB nagrinėja nemokamai.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.1.
Visus pranešimus EPB pateikia Klientui Paskolos sutartyje, kurios šalimi yra Vartotojas, ir Naudojimosi sutartyje numatytais
būdais.
13.2.
EPB pranešimus Klientui teikia lietuvių kalba arba ta kalba, kuria sudaryta Paskolos sutartis.
13.3.
Klientas turi teisę susipažinti su galiojančiomis Sutarties ir su ja susijusių dokumentų redakcijomis Portale arba, Klientui
pageidaujant, raštu popierine forma ar naudojant kitą patvariąją laikmeną. Toks pageidavimas gali būti išreikštas mokėjimo
paslaugų teikėjui el. pašto adresu: support@finbee.com.

13.4.
Visais su Vartojimo savitarnos sistema susijusiais klausimais Klientas gali gauti konsultaciją atsiųsdamas savo klausimą
elektroniniu paštu arba telefonu, nurodytais Portale.

Paskolos gavėjo vardas, pavardė:
Asmens kodas:
Pasirašymo data:
Paskolos numeris:
Administravimo mokestis (mokamas kas mėnesį):
Sutarties sudarymo mokestis (skaičiuojamas nuo Skolintojų X proc.
paskolintos sumos):
Atsiskaitymo rizikos valdymo mokestis1:
Paskolos suma, terminas, palūkanos, paskirtis:
Paskolos suma:
Bendra Paskolos gavėjo mokama suma (Paskolos suma +
Palūkanos + Sutarties sudarymo mokestis + Administravimo
mokestis + Atsiskaitymo rizikos valdymo mokestis + kiti galimi
mokesčiai):
Skolintojų paskolinta suma (Paskolos suma + Sutarties
sudarymo mokestis):
Paskolos grąžinimo terminas:
Paskolos palūkanų norma:
Bendra Paskolos kainos metinė norma:
Paskolos paskirtis:
Paskola skiriama asmeninėms kredito gavėjo reikmėms:

TAIP / NE
PARAIŠKA

Kadangi:
▪
Paskolos gavėjas elektroniniu būdu teikia šią Paskolos paraišką (toliau – Paraiška) Portale www.finbee.lt (toliau – Portalas),
kuris yra administruojamas UAB Finansų bitė, juridinio asmens kodas 304051511, veikianti adresu Šv. Ignoto g. 5, LT- 01144 Vilnius,
Lietuva (toliau – Organizatorius);
▪
Ši Paraiška (su ją pagrindžiančiais dokumentais, duomenimis) bus sudedamoji paskolos sutarties (toliau – Sutartis) dalis;
▪
Paskolos gavėjas užsiregistravo Portale, sutiko su Naudojimosi sutartimi ir Privatumo politika, įsipareigoja laikytis jų sąlygų,
pavedė Organizatoriui tvarkyti Elektroninių pinigų sąskaitoje esančias lėšas. Naudojimosi sutartis taikoma šiai Paskolos sutarčiai;
▪
Paskolos gavėjas užpildė Portale esančią Paraiškos formą bei Organizatoriui pateikė rašytinius dokumentus, bei duomenis,
kurių pagrindu sudaryta ši Paraiška, kuri yra oficialus Paskolos gavėjo Siūlymas Paraiškoje numatytomis sąlygomis kviesti Skolintojus
teikti Siūlymus Paskolai suteikti;
▪
Šią Paraišką Organizatorius viešai patalpins Portalo sistemoje, veikiančioje Aukciono principu, kurioje Portale užsiregistravę
asmenys, norintys skolinti pinigus (toliau – Skolintojai), galės pateikti Siūlymus Paskolos sutarčiai sudaryti;
▪
Aukcioną laimės tie Skolintojai, kurie iki nustatyto termino pabaigos arba Paskolos gavėjo akceptavimo greičiausiai pateiks
savo Siūlymą, su sąlyga, kad Paskolos gavėjui bendrai bus pasiūlyta visa Paskolos suma (išskyrus tuos atvejus, kai Paskolos gavėjas
sutinka priimti sufinansuotą, tačiau mažesnę, nei Paraiškoje nurodyta, sumą);
▪
Paskolos gavėjo Portale atlikti veiksmai (kuriuos patvirtina Paskolos gavėjo paspaudimas ant mygtuko „sutinku“,
pažymėjimas ant „varnelės“, dokumentų ir asmens duomenų pateikimas Organizatoriui) yra laikomi Paskolos gavėjo parašu, turinčiu
Lietuvos Respublikos Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatyme įtvirtintą teisinę
galią, o šiais veiksmais patvirtinta Paraiška bei Bendrosios sąlygos yra laikomi vienu originaliu dokumentu, sudarytu rašytine forma,
ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir rašytinė Paraiška bei Bendrosios sąlygos, patvirtintos Paskolos gavėjo parašu.

1

Šalių susitarimu, pritaikius nuolaidą, Atsiskaitymo rizikos valdymo mokestis yra lygus 0 EUR. Nuolaidos Atsiskaitymo rizikos valdymo
mokesčiui sąlygos yra aptartos Bendrųjų sąlygų 1.3 ir 4.10 punktuose. Nesilaikant šių sąlygų, nuolaida Atsiskaitymo rizikos valdymo
mokesčiui, kuris yra lygus 10 EUR, nėra taikoma.

Paskolos gavėjas pateikia šią Paraišką:

PARAIŠKOS SĄLYGOS
1.
PARAIŠKOS OBJEKTAS IR ESMINĖS SĄLYGOS
1.1.
Paskolos suma, terminas, palūkanos, paskirtis atitinka Paskolos gavėjo Portalo sistemoje esančiuose languose įvestus arba
ranka užpildytoje Paraiškos formoje pateiktus duomenis.

2.
PASKOLOS GAVĖJO PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS
2.1.
Paskolos gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad visi jo patvirtinimai, garantijos ir įsipareigojimai, pateikti Bendrosiose
sąlygose, galioja visa apimtimi, ir Bendrosios sąlygos laikomos neatskiriama šios Paraiškos dalimi.
2.2.
Paskolos gavėjas, patvirtindamas šią Paraišką, patvirtina ir garantuoja, kad visi Portalo formoje Paskolos gavėjo pateikti
dokumentai ir asmens duomenys bei informacija (pajamos, išlaidos, finansiniai įsipareigojimai, banko išrašai ir kt.) Paraiškos pildymo
metu yra teisingi ir atitinka realybę.
2.3.
Paskolos gavėjas patvirtina, kad sutinka sumokėti Organizatoriui Sutarties sudarymo ir mėnesinį Administravimo mokestį,
kurie nurodyti Portalo sistemoje.
2.4.
Paskolos gavėjas patvirtina, kad sutinka mokėti visus kitus mokesčius Organizatoriui, kaip kad yra nurodyta Bendrosiose
sąlygose, bei viešai skelbiamuose Organizatoriaus įkainiuose Portale (delspinigiai, Paskolos išieškojimo išlaidos, Atsiskaitymo rizikos
valdymo mokestis, ir t.t.).
2.5.
Paskolos gavėjas patvirtina, kad Paraiškos sudarymo metu jis nežino jokių aplinkybių, dėl kurių Paskolos grąžinimas gali
pasunkėti ar tapti neįmanomu.
2.6.
Paskolos gavėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su Atsiskaitymo rizikos valdymo mokesčio taikymo sąlygomis, nurodytomis
Bendrųjų sąlygų 1.3 ir 4.10 punktuose, ir supranta, kad pažeidus šiuose punktuose numatytas sąlygas, nuolaida Atsiskaitymo rizikos
valdymo mokesčiui nėra taikoma.
2.7.
Paskolos gavėjas savo įsipareigojimus vykdo atitinkamą sumą pervesdamas į savo Elektroninių pinigų sąskaitą tam, kad
Organizatorius galėtų automatiškai paskirstyti sumas.
2.8.
Tuo atveju, kai Paskolos gavėjas nepateikia informacijos pagal šią Paraišką, Organizatorius, sužinojęs, kad tokios aplinkybės
egzistavo ir apie tai Paskolos gavėjas jam nepranešė, turės teisę tai laikyti esminiu šios Paskolos Sutarties pažeidimu ir imtis
atitinkamų veiksmų.
2.9.
Paskolos gavėjas sutinka, kad Organizatorius elektroninėmis ryšio priemonėmis arba Organizatoriaus atstovas UAB DPD
Lietuva susitikimo su Paskolos gavėju metu nufotografuos ar kitu būdu užfiksuos Paskolos gavėjo tapatybę patvirtinančio dokumento
vaizdą ir Paskolos gavėjo atvaizdą.
2.10.
Paskolos gavėjas Skolintojų Pasiūlymus sutinka akceptuoti Portale ir (ar) telefonu.
2.11.
Paskolos gavėjui taikomi visi Paslaugų įkainiai yra nurodyti Portale.
2.12.
Šis dokumentas sudarytas lietuvių kalba.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas: UAB „Elektroninių pinigų bitė“
Bankas: UAB „Medicinos“ bankas
Sąskaitos numeris: LT027230000000469072
Gavėjo kodas: 304473256
Mokėjimo paskirtis:
Paskolos gavėjo vardas, pavardė:
Asmens kodas:
Pasirašymo data:
Paskolos numeris:
Administravimo mokestis (mokamas kas mėnesį):
Sutarties sudarymo mokestis (skaičiuojamas nuo Skolintojų X proc.
paskolintos sumos):
Atsiskaitymo rizikos valdymo mokestis2:
Paskolos suma, terminas, palūkanos, paskirtis:
Paskolos suma:
Bendra Paskolos gavėjo mokama suma (Paskolos suma +
Palūkanos + Sutarties sudarymo mokestis + Administravimo
mokestis + Atsiskaitymo rizikos valdymo mokestis + kiti galimi
mokesčiai):
Skolintojų paskolinta suma (Paskolos suma + Sutarties
sudarymo mokestis):
Paskolos grąžinimo terminas:
Paskolos palūkanų norma:
Bendra Paskolos kainos metinė norma:
Paskolos paskirtis:
Paskola skiriama asmeninėms kredito gavėjo reikmėms:

TAIP / NE

Paskolos sutarties Specialiosios Sąlygos – Akceptas
Kadangi:
-

-

-

-

2

Paskolos sutartis yra daugiašalis sandoris, kurį sudaro Paraiška (su ją pagrindžiančiais dokumentais, duomenimis), šis bei jį
atitinkantys Siūlymai, kurie kartu sudaro Paskolos sutarties specialiąsias sąlygas (toliau – Specialiosios sąlygos) ir Portale
skelbiamos Paskolos sutarties Bendrosios sąlygos su pakeitimais ir papildymais, kurios yra vienodos visoms šios Sutarties
šalims (toliau – Bendrosios sąlygos) bei Portalo Naudojimosi sutartis;
Paskolos gavėjas užsiregistravo Portale, sutiko su Naudojimosi sutartimi ir Privatumo politika, įsipareigojo laikytis jų sąlygų
bei suteikė Organizatoriui teisę tvarkyti jo Elektroninių pinigų sąskaitoje esančias Vartotojo lėšas. Naudojimosi sutartis
taikoma šiai Paskolos sutarčiai;
Pateikdamas paraišką Paskolos gavėjas inicijavo Aukcioną, kurio metu Paskolos davėjai (toliau – Skolintojai) pateikė
Paskolos Siūlymus (ofertas);
Paskolos gavėją tenkina Aukcione pateikti Skolintojų pateikti siūlymai (ofertos) ir Paskolos gavėjas nori juos akceptuoti;
Paskolos sutartis yra sudaroma Aukciono būdu ir laikoma automatiškai sudaryta, kai Paskolos gavėjas akceptuoja Skolintojo
(-jų) pasiūlymus;
Paskolos gavėjo Portale atlikti veiksmai (kuriuos patvirtina Paskolos gavėjo paspaudimas ant mygtuko „sutinku“,
pažymėjimas ant „varnelės“, dokumentų ir asmens duomenų pateikimas Organizatoriui) yra laikomi Paskolos gavėjo
parašu, turinčiu Lietuvos Respublikos Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų
įstatymeįtvirtintą teisinę galią, o šiais veiksmais patvirtinta Paraiška, Akceptas bei Bendrosios sąlygos yra laikomi vienu

Šalių susitarimu, pritaikius nuolaidą, Atsiskaitymo rizikos valdymo mokestis yra lygus 0 EUR. Nuolaidos Atsiskaitymo rizikos valdymo
mokesčiui sąlygos yra aptartos Bendrųjų sąlygų 1.3 ir 4.10 punktuose. Nesilaikant šių sąlygų, nuolaida Atsiskaitymo rizikos valdymo
mokesčiui, kuris yra lygus 10 EUR, nėra taikoma.

originaliu dokumentu, sudarytu rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir rašytinė Paraiška bei
Bendrosios sąlygos, patvirtintos Paskolos gavėjo parašu.
Paskolos gavėjas pateikia šį Akceptą:
1. AKCEPTO OBJEKTAS IR ESMINĖS SĄLYGOS
1.1. Paskolos suma, terminas, palūkanos ir paskirtis atitinka Portalo sistemoje užfiksuotą Skolintojo (-ų) Siūlymą.
1.2. Neatskiriama Paskolos dalis yra Paskolos grąžinimo grafikas, kuris sugeneruojamas Portale po Aukciono pabaigos, ir jame
nurodyti mokėjimai, kuriuos turi atlikti Paskolos gavėjas, bei jų terminai.
1.3. Neatskiriama Paskolos sutarties dalis yra ir bet kokie šalių susitarimai, sudaryti su Organizatoriumi pagal Bendrąsias sąlygas ar
Naudojimosi Sutartį, ir (ar) atstovaujant Skolintojo (-jų) interesus.
1.4. Organizatorius turi teisę raštu reikalauti, kad Paskolos gavėjas įrodytų, kad Paskolos sumą panaudojo pagal Paraiškoje nurodytą
paskirtį. Paskolos gavėjas, gavęs tokį raštišką prašymą privalo nedelsiant, bet ne vėliau negu per 10 kalendorinių dienų, pateikti
Organizatoriui dokumentus, kurie įrodo tinkamą Paskolos panaudojimą. Paskolos gavėjui nepateikus įrodymų ir/arba Paskolos
gavėjui panaudojus Paskolos sumą ne pagal paskirtį, bus laikoma, kad Paskolos gavėjas šiurkščiai pažeidė Paskolos sutartį.
2. PASKOLOS GAVĖJO PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS
2.1. Paskolos gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad visi jo patvirtinimai, garantijos ir įsipareigojimai, pateikti Bendrosiose sąlygose,
galioja visa apimtimi, ir Bendrosios sąlygos laikomos neatskiriama šio Akcepto ir Paraiškos dalimi.
2.2. Paskolos gavėjas, patvirtindamas šį Akceptą, patvirtina ir garantuoja, kad visi Portalo formoje Paskolos gavėjo pateikti
dokumentai ir asmens duomenys bei informacija (pajamos, išlaidos, finansiniai įsipareigojimai, banko išrašai ir kt.) Paraiškos
pildymo metu yra teisingi ir atitinka realybę.
2.3. Paskolos gavėjas patvirtina, kad sutinka sumokėti Organizatoriui mėnesinį Administravimo ir Sutarties sudarymo mokesčius bei
Atsiskaitymo rizikos valdymo mokestį taip, kaip yra nurodyta jam skirtuose mokėjimo pranešimuose, Bendrosiose sąlygose ir
Specialiosiose sąlygose.
2.4. Paskolos gavėjas mokės Administravimo mokestį kas mėnesį už Paskolos administravimą pagal Paskolos sutartį iki Paskolos
termino pabaigos. Jei a) Paskolos gavėjas vėluoja mokėti Paskolos įmokas ir dėl to yra nutraukiama Paskolos sutartis ir
kreipiamasi į teismą dėl skolos priteisimo, b) Paskola grąžinama anksčiau laiko, c) Paskola refinansuojama – tokiais atvejais
Paskolos gavėjas privalo sumokėti Administravimo mokestį už visą likusį Paskolos terminą iš karto.
2.5. Paskolos gavėjas patvirtina, kad sutinka mokėti visus kitus mokesčius Organizatoriui, kaip kad yra nurodyta Bendrosiose sąlygose
bei viešai skelbiamuose Organizatoriaus įkainiuose Portale (delspinigius, Paskolos išieškojimo išlaidos, Atsiskaitymo rizikos
valdymo mokestis t.t.).
2.6. Paskolos gavėjas patvirtina, kad Paskolos sutarties sudarymo metu jis nežino jokių aplinkybių, dėl kurių Paskolos sumos
grąžinimas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu.
2.7. Paskolos gavėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su Atsiskaitymo rizikos valdymo mokesčio taikymo sąlygomis, nurodytomis
Bendrųjų sąlygų 1.3 ir 4.10 punktuose, ir supranta, kad pažeidus šiuose punktuose numatytas sąlygas, nuolaida Atsiskaitymo
rizikos valdymo mokesčiui nėra taikoma;
2.8. Paskolos gavėjas savo įsipareigojimus vykdo atitinkamą sumą pervesdamas į savo Elektroninių pinigų sąskaitą, kad
Organizatorius galėtų automatiškai paskirstyti sumas.
2.9. Paskolos gavėjui tinkamai nevykdant savo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį, Organizatorius turi teisę, prieš tai tinkamai
informavęs Paskolos gavėją, Paskolos gavėjui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus 30 dienų, suteikti Paskolos gavėjo asmens
duomenis UAB Creditinfo Lietuva, kodas 111689163, kitiems jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams ir visiems
kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.
2.10.
Paskolos gavėjas privalo ne vėliau negu per 5 kalendorines dienas raštu informuoti Organizatorių apie: (i) bet kokius asmens
duomenų pasikeitimus, ypatingai kontaktinę informaciją; (ii) staigų ekonominės būklės pablogėjimą, kiekvieną aplinkybę, dėl
kurios sumažėja ar gali sumažėti Paskolos gavėjo mokumas; (iii) apie Paskolos sumos panaudojimą ne pagal paskirtį, kuri buvo
nurodyta Paraiškoje; (iv) kiekvieną aplinkybę, dėl kurios pasunkėja ar gali pasunkėti Paskolos gavėjo galimybės tinkamai įvykdyti
prisiimtus įsipareigojimus; kiekvieną aplinkybę, kuri pablogina arba gali pabloginti Paskolos gavėjo finansinę padėtį ateityje
(pvz., naujus priimtus skolinius įsipareigojimus (naujos vartojimo sutartys, lizingas ir kt.)); (v) apie bet kokį arbitražinį, teisminį
ir/arba kitą procesą (vykdymo ir kt.), kuris yra inicijuotas Paskolos gavėjo arba yra inicijuotas prieš Paskolos gavėją, jeigu tai gali
pabloginti Paskolos gavėjo padėtį.
2.11.
Paskolos gavėjui yra aišku ir jis supranta, kad Paskolos sutartis yra sudaroma tarp Paskolos gavėjo ir Skolintojo. Remiantis
šia nuostata, Skolintojas galės matyti asmens inicialus ir kodą, kuriam buvo pervestos lėšos, taip pat Paskolos gavėjas gali matyti
asmens inicialus ir kodą, kuris pervedė lėšas ir kam jis turi šias lėšas grąžinti.
2.12.
Paskolos gavėjui taikomi visi paslaugų įkainiai yra nurodyti Portale.
2.13.
Šis dokumentas sudarytas lietuvių kalba.

